
                                                                F. 277 

                                                                  _____________________ 

 
Nº25 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 25 de novembro 

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

Aos vinte e cinco 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, Sra. Eng.ª Paula 

Fernanda da Mota Chaves, 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 vinte e dois de novembro de dois mil 

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

 

 

INÍCIO DA REUNIÃO: 09 HORAS 30 MINUTOS 

 

 

TÉRMINUS DA REUNIÃO: 12 HORAS 20 MINUTOS 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), ARQ. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------- 

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

da Câmara, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Carlos Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente 

reunião ordinária do executivo camarário, por motivos de saúde. ----- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal presentes. ------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

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

congratula o flaviense João Correia, por ter subido ao pódio com o 

terceiro lugar, no Campeonato Nacional de Judo, em prova disputada no 

passado fim de semana no Pavilhão do Colégio Imaculada Conceição em 

Coimbra. ----------------------------------------------------------- 

O atleta do Grupo Desportivo de Chaves, que competiu na categoria -

66Kg de Veteranos 66Kg, conseguiu a primeira medalha de um flaviense 
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numa prova nacional, entre os mais de 190 participantes oriundos de 

todo o país. -------------------------------------------------------- 

b) “Abertura das candidaturas para Bolsas de Estudo ao Ensino Superior 

ano letivo 2021/2022” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves procedeu à 

abertura do período de candidaturas para atribuição de novas bolsas 

de estudo a estudantes universitários. ------------------------------ 

A autarquia tem vindo a colaborar na formação de quadros técnicos 

superiores, através do apoio e incentivo aos alunos residentes no 

concelho, com condições económicas desfavorecidas que apresentem bom 

aproveitamento escolar no ensino universitário. --------------------- 

Este ano, em moldes diferentes, os interessados em candidatar-se 

deverão enviar um mail para educacao@chaves.pt, até ao dia 17 de 

dezembro, com os com seguintes dados obrigatórios: nome completo; 

número de identificação fiscal (NIF), morada completa e endereço 

eletrónico (email). ------------------------------------------------- 

A apreciação das candidaturas ocorrerá entre os dias 18 de dezembro e 

28 de janeiro de 2022, sendo divulgada a lista provisória das bolsas 

atribuídas, no dia 11 de fevereiro. A lista definitiva será conhecida 

a 18 de março. ------------------------------------------------------ 

Os apoios prestados pela autarquia vão até aos 200 euros mensais, com 

25 bolsas para alunos que estudem fora do concelho e 15 bolsas para 

alunos que estudem no concelho. ------------------------------------- 

c) “Município dinamiza visitas guiadas ao Museu de Arte Contemporânea 

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

Nuno Vaz, deu nota que no âmbito do programa comemorativo do centenário 

do nascimento de Nadir Afonso, o Município de Chaves, vai promover 

visitas orientadas ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, 

durante três fins de semana. ---------------------------------------- 

Nos sábados e domingos de 27 e 28 de novembro e 04 e 05 de dezembro, 

pelas 11h00 e 15h00 serão efetuadas visitas orientadas às exposições 

do programa comemorativo do centenário de Nadir Afonso: "Nadir Afonso, 

entre o local e o global", "Arquitetura de Nadir Afonso em Chaves" e 

"Da Figuração à Abstração". ----------------------------------------- 

Nos dias 18 e 19 de dezembro, nos mesmos horários, serão efetuadas 

visitas orientadas às exposições: "Nadir Afonso, entre o local e o 

global", exposição com obras pertencentes à coleção FNA em depósito 

no MACNA e ao espólio do Município de Chaves e "Linhas de Vento. 

Percursos Artísticos na Natureza", exposição que reúne obras de 

artistas nacionais e internacionais pertencentes à Coleção de 

Serralves. --------------------------------------------------------- 

Inscrições obrigatórias até à quinta-feira anterior a cada visita, de 

acordo com o tarifário em vigor. ------------------------------------ 

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

congratula João Silva, atleta da Associação Portuguesa O Samurai por 

ter alcançado o segundo lugar na categoria sénior de 70kg, em Beach 

Wrestling, prova nacional disputada no Open de Beach Wrestling, em 

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

Nesta prova o flaviense arrecadou ainda o cinturão de campeão de Luta 

Tradicional Portuguesa, um estilo de luta tipicamente transmontano, 

num Open realizado pela Associação Portuguesa O Samurai e a Federação 

Portuguesa de Lutas Amadoras. --------------------------------------- 

e) “Colóquio literário “O Cruzamento de Expressões Artísticas: Pintura 

e Literatura” no MACNA” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves vai promover, no 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, um debate sobre o cruzamento 

de expressões artísticas, numa simbiose entre a pintura e a literatura, 
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em destaque no livro "A cidade dos imperadores", apresentado pelo 

autor, Ernesto Salgado Areias, hoje, dia 25 de novembro, pelas 17h00. 

"A cidade dos imperadores" é uma narrativa de espaços, viagens e 

episódios da diáspora, onde a obra de Nadir Afonso e o MACNA também 

fazem parte do enredo. ---------------------------------------------- 

O novo romance do autor retrata o reencontro de portugueses longe da 

terra mãe, o cruzamento de laços de sangue e a vivência no estrangeiro, 

em que a personagem Gui Breton desenvolve uma grande admiração pelo 

oráculo de Nadir Afonso, cuja obra era estudioso, numa busca pelo 

quadro do pintor que desapareceu misteriosamente. ------------------- 

f) “Colóquio literário “O Cruzamento de Expressões Artísticas: Pintura 

e Literatura” no MACNA” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Município de Chaves dinamiza a quarta 

e última sessão desta edição das Oficinas Criativas, integradas no 

ciclo de atividades inspiradas na vida e obra do artista Nadir Afonso, 

no próximo dia 27 de novembro, sábado, das 10h00 às 12h30, no Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso. --------------------------------- 

As quatro sessões agendadas durante o mês de novembro, numa parceira 

com a Associação INDIEROR, destinadas para crianças entre os 7 e os 

12 anos, têm como objetivo estimular a criatividade dos mais novos, a 

nível das expressões motoras, musicais, dramáticas e plásticas, 

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

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

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

g) “Despacho n.º 11222/2021, publicado no Diário da República n.º 

222/2021, II Série de 2021-11-16, relativo à Desqualificação de 

entidades como reparador/instalador de tacógrafos e taxímetros” - 

Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz,  propôs 

ao Executivo municipal a tomada de uma posição de censura relativamente 

ao Despacho n.º 11222/2021, publicado no DR n.º 222/2021, II Série de 

2021-11-16, e consubstanciado na intenção de retirar, a partir do 

próximo dia 01.01.2022, a algumas entidades qualificadas (empresas) a 

competência para a instalação/reparação de tacógrafos e taxímetros. - 

Com esta decisão revoga-se um conjunto de autorizações a nível 

nacional, o que em sua opinião vai contribuir para que este tipo de 

serviço seja feito de uma forma mais central e com isso haja um 

incremento de custo para as empresas que tenham a necessidade de 

recorrer a este tipo de serviços. ----------------------------------- 

Seria desejável que este despacho pudesse ser repensado, por razões 

económicas, garantindo, sempre, a qualidade do serviço no sentido que 

a cobertura nacional deste tipo de operações, pudesse ser feita, 

desejavelmente no âmbito concelhio, não sendo possível no âmbito 

territorial das CIM’s. ---------------------------------------------- 

Trata-se de uma decisão que vai contribuir para o incremento de custos 

e perda de tempo para as empresas. ---------------------------------- 

A CIM do Alto Tâmega e a ACISAT, também já se pronunciaram sobre a 

matéria, no sentido que o despacho publicado pudesse ser repensado, 

suspendendo a sua eficácia e repensado o seu âmbito material. ------- 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, consubstanciada numa 

posição de censura ao Despacho n.º 11222/2021, publicado no DR n.º 

222/2021, Série II de 2021-11-16, pelo Executivo Municipal. --------- 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 
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1. ATAS: 

 

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

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

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

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

Não participou na votação, deste assunto, a Vereadora do Partido 

Socialista, Senhora Eng. Paula Fernanda da Mota Chaves, 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. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA (CIMAT) - APROVAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO PELA CIMAT DAS SUAS 

COMPETÊNCIAS ENQUANTO AUTORIDADE DE TRANSPORTES. PROPOSTA N.º 

34/GAP/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

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

A) A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) é competente 

para a exploração do serviço público de transporte de passageiros 

desde logo nos termos dos artigos 7.º e 8.º do Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), aprovado pela 

Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, no que toca ao serviço público de 

transporte intermunicipal que se desenvolva integral ou 

maioritariamente na sua área geográfica e ao serviço público de 

transporte inter-regional cuja competência haja assumido na sequência 

de contrato celebrado com outras autoridades de transportes; --------  

B) O Município de Chaves que integra a CIMAT delegou nesta as suas 

competências enquanto autoridade de transportes do serviço público de 

passageiros municipal (inclui os Transportes Urbanos de Chaves - TUC), 

celebrando com esta, para o efeito, em 17 de janeiro 2017, o Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, que se anexa à 

presente proposta sob a forma de anexo A; --------------------------- 

C) As competências (próprias e delegadas) da CIMAT serão exercidas 

em parte através da celebração de um contrato de serviço público com 

operador privado selecionado através de concurso público (Contrato de 

Serviço Público) para a exploração de uma rede de transporte público 

de passageiros que compreende linhas inter-regionais, linhas 

intermunicipais e linhas municipais; -------------------------------- 

D) O concurso público que precede a celebração do Contrato de 

Serviço Público já se encontra lançado, sendo possível, no momento 

atual, antever o tipo e o montante de obrigações pecuniárias que, 

nesse contexto, a CIMAT terá de suportar, em concreto, quer por força 

das mencionadas competências próprias, quer por força do exercício das 

competências delegadas pelos Municípios; ---------------------------- 

E) O Contrato de Serviço Público terá uma duração de 7 anos, a que 

acresce um período de transição que pode durar alguns meses, e imporá 

obrigações de serviço público aos operadores; ----------------------- 

F) A execução integral do Contrato de Serviço Público implicará a 

atribuição pela CIMAT aos operadores de compensações por obrigações 

de serviço público previstas nos Contratos de Serviço Público a 
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atribuir nos termos do RJSPTP e do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007; --------- 

G) Atendendo aos custos operacionais e aos rendimentos inerentes à 

operação da rede referida no Considerando C), bem como às atividades 

acessórias a autorizar no Contrato de Serviço Público, aos quais se 

acrescenta uma margem de lucro razoável de acordo com o disposto no 

Anexo ao Regulamento (CE) n.º 1370/2007, prevê-se que o valor máximo 

anual de compensação por obrigações de serviço público a pagar ao 

operador seja de 885.887,00€ (oitocentos e oitenta e cinco mil, 

oitocentos e oitenta e sete euros), sem prejuízo das atualizações 

anuais previstas nos Contratos de Serviço Público, aplicáveis no 

segundo ano e seguintes e do IVA à taxa legal aplicável; ------------ 

H) Para além do pagamento ao operador pela CIMAT do valor a que se 

refere o Considerando G), poderão existir outras obrigações 

pecuniárias da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega perante os 

operadores, cuja ocorrência é incerta e eventual, estando dependente 

de eventuais vicissitudes ao longo da execução contratual - 

designadamente decorrentes do exercício pelos operadores do direito à 

reposição do equilíbrio económico-financeiro e de pedidos de 

indemnização por incumprimento contratual –, cujo montante máximo não 

é possível antecipar no momento atual; ------------------------------ 

I) A capacitação financeira da CIMAT para o exercício das 

competências delegadas afigura-se, por um lado, imprescindível para a 

boa execução do Contrato de Serviço Público a celebrar com operador 

privado e, por outro lado, juridicamente indispensável por força dos 

artigos 115.º e 122.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

devendo ser concretizada através da celebração de um contrato 

interadministrativo – configurado, neste caso concreto, como 

complementar aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências que preveja os recursos financeiros necessários e 

suficientes ao exercício pela entidade intermunicipal das competências 

nela delegadas pelos municípios; ------------------------------------ 

J) Por outro lado, os municípios que integram a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega têm ainda a obrigação de contribuir para 

as despesas desta que não sejam suportadas em outras fontes de 

financiamento, sendo competência do Conselho Intermunicipal, nos 

termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 90.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e da alínea r) do n.º 1 do artigo 21.º dos 

Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, «[d]eliberar 

sobre a forma de imputação material aos municípios integrantes da 

comunidade intermunicipal das despesas não cobertas por receitas 

próprias»; --------------------------------------------------------- 

K) Deve, assim, ser suportado pelo Município de Chaves, enquanto 

associado da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o financiamento 

necessário para o exercício das competências próprias desta enquanto 

autoridade de transportes respeitantes às linhas intermunicipais e 

inter-regionais; --------------------------------------------------- 

L) O financiamento municipal para o exercício pela CIMAT das suas 

competências enquanto autoridade de transportes deve, assim, ser 

suportado pelos Municípios (i) ao abrigo dos contratos 

interadministrativos de delegação de competências na parte 

correspondente a 49% desse financiamento e (ii) enquanto municípios 

integrantes da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, nos termos 

deliberados pelo Conselho Intermunicipal da CIMAT, na parte 

correspondente a 51%; ----------------------------------------------- 
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M) A repartição do financiamento nos termos do Considerando 

anterior, bem como a sua repartição entre os municípios, seguiu o 

critério de veículo quilómetro população; --------------------------- 

N) Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais), constituem recursos financeiros das 

entidades intermunicipais o produto das contribuições e transferências 

dos municípios que a integram, incluindo as decorrentes da delegação 

de competências, e são receitas da comunidade intermunicipal o produto 

das contribuições dos municípios associados e as transferências dos 

municípios, no caso de competências delegadas por estes; ------------ 

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: ---------------------------------------------------------- 

a) Aprovar, nos termos da alínea k), n.º 1 do artigo 25.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de aditamento ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, celebrado, em 17 de 

janeiro de 2017, entre a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e o 

Município de Chaves, relativo ao financiamento do exercício pela 

Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega das competências nela 

delegadas pelo referido município (incluindo os TUC), nos termos da 

minuta constante do Anexo I à presente proposta; -------------------- 

b) Aprovar o financiamento necessário das despesas da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega para o exercício das suas competências 

próprias enquanto autoridade de transportes, nos anos 2022 a 2029, 

cujo peso no valor global das compensações é de 51%, mediante a 

comparticipação financeira pelo Município de Chaves de 34,59% a pagar 

anualmente até ao final do presente Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências; ------------------------------------------ 

c) O agendamento para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento por parte do citado órgão deliberativo do 

Município, no cumprimento nos termos do n.º 1 e 6 do artigo 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho; ------------------------------ 

a) Que, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por 

parte do executivo e deliberativo municipal, a mesma seja publicitada 

nos termos do artigo 56º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro; ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 18 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Anexo: ------------------------------------------------------------- 

I – Minuta de aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências a celebrar entre a Comunidade Intermunicipal do Alto 

Tâmega e os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 

Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. ------------------------------ 

A – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e o 

Município de Chaves, em 17 de janeiro de 2017. ---------------------- 

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 
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II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ASSOCIAÇÃO WILDFUN – DESPORTO AVENTURA E TURISMO ISENÇÃO DE TAXAS 

MUNICIPAIS” INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 111/DAG/STL/2021. --------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “Associação Wildfun – 

Desporto, Aventura e Turismo”, com sede na Rua Alferes João Batista, 

Edifício Nova Hera, Bloco 4,6-A, freguesia de Santa Maria Maior, 

Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva 

autorização/licença, para a realização do evento denominado “PROVA 

FEDERADA DE CORRIDAS DE OBSTÁCULOS”, que terá lugar dia 14 de novembro 

do corrente ano. --------------------------------------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação Wildfun – 

Desporto e Aventura e Turismo” solicitou, também, a isenção do 

pagamento das taxas administrativas correspondentes; ---------------- 

3. Assim, cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

3.1 O processo encontra-se instruído com os pareceres favoráveis 

emitidos pelos Bombeiros Voluntários Flavienses, Polícia de Salvação 

Pública e Autoridade de Saúde. -------------------------------------       

3.2 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, que prevê o seguinte: ----------------- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” ----------- 

3.3 Refira-se que a apreciação e decisão de eventual isenção das taxas 

previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de Taxas Municipais, 

carece de formalização do pedido, o qual deverá ser acompanhado dos 

documentos comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua 

finalidade estatutária, bem como dos demais elementos exigíveis em 

cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, do art.24º do referido 

Regulamento Municipal e neste contexto o requerente instruiu o seu 

requerimento com os seguintes documentos, a saber: ----------------- 

- Documento comprovativo da natureza de associação; ----------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária; ----------------- 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária;- 

- Declaração de não dívida à segurança social. ---------------------- 

3.4 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

3.5. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ----------------------- 

3.6 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascende ao montante de €22,30 

(Vinte e dois euros e trinta cêntimos). ---------------------------- 

II – PROPOSTA ------------------------------------------------------ 
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Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental; ----------- 

a) Que seja praticada pelo Presidente da Câmara, decisão no sentido 

de autorizar a realização do evento em causa, que o requerente reúne 

o requisitos legais para poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, no valor de €22,30 (vinte e dois euros e trinta cêntimos) de 

acordo com o disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. -------------------------- 

b) Sequencialmente que na matéria sobre a isenção de taxas seja o 

assunto encaminhado à próxima reunião do órgão executivo municipal 

para ratificação do despacho praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara nos termos da alínea anterior; ------------------------------- 

c) Por último deverá a interessada ser notificada, nos termos do art. 

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

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

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

Chaves, 9 de novembro 2021  ----------------------------------------- 

A Assistente Técnica  ----------------------------------------------                                                                 

Manuela Sargento---------------------------------------------------- 

A Assistente Técnica ----------------------------------------------- 

Manuela Sargento  --------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Em anexo: os referidos documentos. ----------------------------------  

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

NEGREIRO, DE 11/11/2021 --------------------------------------------- 

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

no ponto II. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno 

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

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

2021.11.11. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.11.2021. ------------ 

 

 

2. “ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS”. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DA 

PASTORIA “OS GOLFINHOS”. INF 112/DAG/STL/2021. ---------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------- 

1. Considerando que a Associação denominada “Associação Cultural e 

Recreativa da Pastoria “ Os Golfinhos” com sede na Rua Senhor dos 

Aflitos, n.º 2 Pastoria, freguesia de Redondelo, concelho de Chaves, 

veio solicitar a este Município a respetiva autorização/licença, para 

a realização do evento denominado “Festa em Honra do São Martinho “ 

que terá lugar nos dias 13 e 14 de novembro do corrente ano.  ------ 

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação Cultural 

e Recreativa da Pastoria ”Os Golfinhos” solicitou também, a isenção 

do pagamento das taxas administrativas correspondentes; ------------ 

II – ANALISE ------------------------------------------------------- 

1. Assim, cumpre-me informar, sobre a pretensão apresentada, o 

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

1.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no artº 24 do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, que  prevê  o seguinte: -------------- 

“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 
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isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

integrados no âmbito das suas finalidades estatutárias.” ----------- 

1.2 Refira-se que a apreciação e decisão de eventual isenção das taxas 

previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de Taxas Municipais, 

carece de formalização do pedido, o qual deverá ser acompanhado dos 

documentos comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua 

finalidade estatutária, bem como dos demais elementos exigíveis em 

cada caso, de acordo com o disposto no n.º 8, do art.24º do referido 

Regulamento Municipal e neste contexto o requerente instruiu o seu 

requerimento com os  seguintes documentos, a saber: ----------------- 

- Documento comprovativo da natureza de associação; ----------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária; ----------------- 

- Declaração de não dívida à Segurança Social e Autoridade Tributária;- 

- Declaração de não dívida à segurança social. ---------------------- 

1.3 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

de Gestão Financeira, a Associação em causa não tem dívidas perante o 

Município de Chaves, documento cujo teor integral se anexa; --------- 

1.4. Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.os 2,8 e 12 do art.24 do Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais; ---------------------- 

1.5 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascende ao montante de €111,50 

(cento e onze euros e cinquenta cêntimos).   -----------------------      

III   – PROPOSTA --------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental; ----------    

a) Que seja praticada pelo Presidente da Câmara decisão no sentido de 

autorizar a realização do evento em causa, sendo certo que o requerente 

reúne o requisitos legais para poder beneficiar da isenção das 

respetivas taxas, no valor de €111,50 (cento e onze euros e cinquenta 

cêntimos) de acordo com o disposto no n.os 2,8 e 12, do art.24.º do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais para 

ratificação do despacho praticado pelo Senhor Presidente da Câmara , 

nos termos da alínea anterior; ------------------------------------- 

b) Sequencialmente que na matéria sobre a isenção de taxas seja o 

assunto encaminhado à próxima reunião do órgão executivo municipal 

para ratificação do despacho praticado pelo Senhor Presidente da 

Câmara nos termos da alínea anterior: ------------------------------- 

c) Por último deverá a interessada ser notificada, nos termos do art. 

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

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

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

Chaves, 10 de novembro 2021, A Assistente Técnica ------------------- 

Manuela Sargento ---------------------------------------------------- 

A Assistente Técnica ------------------------------------------------ 

Manuela Sargento  ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Em anexo: os referidos documentos. --------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 11/11/2021 --------------------------------------------- 

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

no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno 

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

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

2021.11.11. -------------------------------------------------------- 
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Visto. Concordo. Proceda-se conforme preconizado na informação 

técnica. ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 11.11.2021. ------------ 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

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

 

 

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

COMUNIDADES DESFAVORECIDAS. BAIRRO DE CASAS DOS MONTES.INFORMAÇÃO 

/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº523/2021. ---------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 1. ------------------------------- 

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

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

CABUGUEIRA DE 2021.11.05.  ------------------------------------------  

À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social, Eng. Paula Chaves. 

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

2021.11.05. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO.PROCESSO Nº33/2021INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº532/2021. ------------------------------------------------ 

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 DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA 

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

CABUGUEIRA DE 2021.11.15.  ------------------------------------------  

Visto. À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social, Eng. Paula 

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

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

2021.11.16. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS - ANO LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO 

Nº117/DEAS-UE/2021. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através da INFORMAÇÃO Nº77/DEAS-UE/2021, presente na reunião de Câmara 

de 05 de agosto de 2021, foram aprovados os valores para o ano letivo 

2021/2022, em matéria de auxílios económicos, de acordo com a alínea 

hh), do ponto 1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, de 12 de Setembro, 
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em que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social 

escolar, designadamente atribuição de auxílios económicos. ---------- 

Os valores aprovados foram os seguintes: ---------------------------- 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS – Material Escolar e Visitas de Estudo 
Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos      Visitas 

A Escalão 1 do Abono de família 25,00€ 30,00€ 20,00€ 

B Escalão 2 do Abono de família 12,50€ 15,00€ 10,00€ 

VERBAS PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS – Alunos com NEE e Visitas de Estudo 
Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos Visitas 

A Escalão 1 do Abono de família 60,00€ 70,00€ 20,00€ 

B Escalão 2 do Abono de família 30,00€ 35,00€ 10,00€ 

Considerando que as referidas verbas são disponibilizadas aos 

Agrupamentos de Escolas, numa só prestação, mediante o número de 

escalões (A ou B) atribuídos aos alunos. ---------------------------- 

Assim, em consonância com o exposto e no sentido de se proceder ao 

pagamento das verbas referentes aos Auxílios Económicos, ano letivo 

2021/2022, destinadas aos alunos que frequentam o 1º Ciclo, informa-

se que os valores a transferir diretamente para os Agrupamentos de 

Escolas, de acordo com os escalões atribuídos e cálculos efetuados, 

são os seguintes: --------------------------------------------------- 
Agrupamento de 

Escolas  

Material Escolar 

Escalão A e B 

Visitas de Estudo 

Escalão A e B 

Valor Total 

Dr. Júlio Martins  

5.247,50€ 

 

3.060,00€ 

1.       

8.307,50€ 

 

Dr. António Granjo  

4.895,00€ 

 

2.980,00€ 

2.         

7.875,00€ 

Fernão Magalhães  

500,00€ 

 

360,00€ 

3.        

   860,00€ 

O valor previsto com este encargo é de 17.042,50€ (dezassete mil e 

quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir a seguinte metodologia: ----------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------ 

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

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------ 

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

Chaves, 02 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa com os cálculos efetuados e respetivos escalões enviados 

pelos agrupamentos de escolas --------------------------------------- 

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

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

CABUGUEIRA DE 2021.11.02.  ------------------------------------------  

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

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

DE 2021.11.10. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REEMBOLSOS NO ÂMBITO DO CARTÃO MUNICIPAL FAMÍLIA NUMEROSA - ANO 

LETIVO 2021/2022. INFORMAÇÃO Nº120/DEAS-UE/2021. -------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. --------------
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De acordo com a alínea e), do nº1, do artigo 10 do Regulamento Cartão 

Municipal de Família Numerosa, que refere “As crianças titulares do 

Cartão Municipal de Família Numerosa, que frequentem o ensino pré-

escolar e o 1º ciclo de escolaridade públicos, terão direito a uma 

redução correspondente a 30% do valor a pagar pelos serviços de 

refeições”. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, no âmbito do referido Cartão, a criança titular do 

Cartão Municipal Família Numerosa, constante na tabela seguinte, tem 

direito à respetiva redução, no presente ano letivo 2021/2022. ------ 

Nome do Encarregado Educação Informação Nome Aluno 

 

Sandrina Silva Mosca 53/DRHAS/2020 

Margarida Silva Moura Mosca A. 

EB1 Stº Amaro – 4º ano 

Considerando que, a aluna Margarida Silva Moura Mosca, no presente ano 

letivo, não beneficia da ação social escolar, pelo que o custo unitário 

da refeição é de 1,46€; --------------------------------------------- 

Considerando que ao beneficiar do Cartão Municipal de Família 

Numerosa, os alunos têm direito a uma redução de 30% no preço unitário 

da refeição, passando esta a ter um custo unitário de 1,02€/refeição, 

com efeitos ao primeiro dia letivo, do ano 2021/2022; ---------------   

Considerando que, as refeições dos alunos que frequentam a escola EB1 

de Stº Amaro são pagas através de carregamento de cartão, ao 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, o que impossibilita 

proceder à aplicação do referido benefício, no momento da aquisição 

das refeições. ----------------------------------------------------- 

Assim e caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, 

tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Vereador da Educação, Dr. Francisco 

Melo, a seguinte metodologia: --------------------------------------- 

a) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rubrica orçamental, bem, como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com o LCPA; ------------------ 

b) O encargo total estimado com esta despesa é de 76,12€ (setenta e 

seis euros e doze cêntimos) e foi calculado face ao número de refeições 

efetuadas e previstas ate 30 de junho de 2022, podendo este valor ser 

inferior, face às refeições efetivamente consumidas; ---------------  

c) Após o término do ano letivo, a Unidade de Educação informará a 

Secção de Aprovisionamento do valor correto a reembolsar; ----------- 

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

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------- 

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

Chaves, 08 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Mapa de Reembolso e morada. ------------------------------- 

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

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

CABUGUEIRA DE 2021.11.02.  ------------------------------------------  

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

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

DE 2021.11.10. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. RETIFICAÇÃO DO CIRCUITO ESPECIAL Nº 15 DO PLANO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES 2021/2022. INFORMAÇÃO Nº112/DEAS-UE/2021. ----------------- 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

O Plano de Transportes Escolares 2021/2022, prevê o circuito especial 

nº15, adjudicado por procedimento concursal (concurso público), ao 

transportador Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Chaves, pelo 

preço de €73,99/dia, que envolve as seguintes localidades: ---------- 

Circuito nº15 Cambedo - Vila Meã – Vilarinho da Raia - Paragem Campo 

Queimado (8h20/18h20)Lamadarcos - Açude – Escola EB1/JI de Vila Verde 

da Raia (09h:00 – 17h:30) ------------------------------------------- 

Santo António, de Monforte – Escola EB1 de Vila Verde da Raia (09h:00 

– 17h:30) ----------------------------------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes Escolares do Município de 

Chaves, para o ano letivo 2021/2022, foi organizado e elaborado com 

base nas previsões de alunos enviadas pelos Agrupamentos escolares, 

nos termos da legislação em vigor; --------------------------------- 

Considerando que o Plano de Transportes não é um documento fechado uma 

vez que é necessário responder, no início de cada ano letivo, aos 

pedidos de alteração que surgem, em face das necessidades reais; ---- 

Considerando que, após o arranque do ano escolar foi solicitado ao 

setor de Educação que nos mesmos moldes de outras localidades, a 

ligação ao serviço de transporte público funcionasse também à hora do 

almoço devido aos horários escolares dos alunos transportados; ------ 

Considerando que, nos circuitos nº 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18 e 

22, do plano de transportes de 2021/2022, são realizados os transportes 

de ligação ao transporte público à hora do almoço; ------------------ 

Considerando que, no ano letivo transato os alunos que utilizavam este 

circuito tinham horários coincidentes pelo que não houve necessidade 

de realizar uma retificação ao mesmo; ------------------------------- 

Considerando que, no ano letivo 2021/2022 os alunos não têm horários 

compatíveis havendo necessidade deste desdobramento; ---------------- 

Considerando que, o modelo de transportes escolares, até à atualidade, 

permitia que os alunos tivessem direito a 2 viagens em transporte 

público, uma de manhã e outra ao final da tarde, sendo da 

responsabilidade dos Agrupamentos a dinamização de atividades nas 

horas não letivas; -------------------------------------------------- 

Considerando que, durante a situação de pandemia vivida atualmente, é 

de extrema importância evitar que os alunos se mantenham na escola 

e/ou outros espaços que não os seus domicílios, quando não têm aulas 

presencias e garantir que as aulas à distância sejam feitas nas suas 

residências; ------------------------------------------------------- 

Considerando que, o Município sempre manifestou intenção e preocupação 

com esta situação, analisando e estudando todos os casos, de forma 

individual, e com o objetivo de manter os alunos em segurança 

proporcionando todos os mecanismos para o mesmo; ------------------- 

Considerando que, o valor pago ao dia, do circuito nº. 15, é de €73,99, 

correspondendo a uma média diária de 21,76 km (4 viagens), o que perfaz 

o preço médio por km no valor de €3,40/km (€73,99/21,76 km); -------- 

Considerando que, o transporte dos alunos de Cambedo, Vila Meã e de 

Vilarinho da Raia (ligação à carreira pública), na hora do almoço, 

implica um acréscimo de 9,82 km (2 viagens), o que a €3,40/km 

corresponde a um acréscimo de €33,39/dia; --------------------------- 

Considerando que o encargo com este acréscimo de 9,82 km, é no valor 

de €4.140,36 (124 dias x €33,39/dia), IVA não incluído, sendo o valor 

meramente estimativo, e com efeitos a partir da data da deliberação. 

Assim, e nos termos do nº 16* do Caderno de Encargos, que refere que 

as partes contratantes se obrigam a proceder à alteração das distâncias 

fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, no sentido 
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da sua redução ou aumento, em função do número de alunos que 

efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a realizar, 

propõe-se a V. Exa, no que respeita ao Transportador Cruz Vermelha 

Portuguesa – Delegação de Chaves, o seguinte: ----------------------- 

- A retificação do circuito especial nº15 pagando-se ao referido 

transportador o acréscimo de quilómetros no valor de €4.140,36 (quatro 

mil, cento e quarenta e trinta e seis cêntimos), IVA não incluído, e 

que corresponde a 18 dias referente ao 1º período do ano 2021 (€601,02) 

e 106 dias referente ao 2º e 3º período, do ano 2022 (€3.539,34) ---- 

Caso esta proposta mereça concordância, salvo melhor opinião, tomo a 

liberdade de sugerir ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a 

seguinte metodologia: ----------------------------------------------- 

1) Que seja reconhecido os pressupostos acima enunciados e que seja 

autorizado previamente a excecionalidade do ponto 1, do artigo 73º, 

da Lei do Orçamento do Estado para 2021, uma vez que está em causa o 

serviço de transporte de crianças, do plano de transportes para 

2021/2022; --------------------------------------------------------- 

2) Encaminhamento da presente informação à Divisão de Gestão 

Financeira para atribuição da rúbrica orçamental, bem como, do 

respetivo compromisso, em cumprimento com a LCPA; ------------------ 

3) Estas alterações deverão ser acompanhadas da minuta de contrato 

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

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

próxima reunião de Câmara para deliberação. ------------------------- 

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

Chaves, 17 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Anexos: Plano de Transportes 2021/2022 ----------------------------- 

Pedidos de transportes dos Encarregados de Educação ---------------- 

* 16. ALTERAÇÃO DOS CIRCUITOS  ------------------------------------- 

1 - As partes contratantes obrigam-se a proceder à alteração das 

distâncias fixadas em quilómetros dos circuitos colocados a concurso, 

no sentido da sua redução ou aumento, em função do número de alunos 

que efetivamente vier a ser transportado e do número de viagens a 

realizar. ---------------------------------------------------------- 

2 - Tal alteração deverá ser titulada mediante a celebração de contrato 

adicional ao contrato inicial. -------------------------------------- 

3 - As situações previstas no ponto nº3 do Artigo 11º e Artigo 16º não 

configuram para o adjudicatário o direito de rescisão de contrato. – 

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

MINUTA DO 1.º ADICIONAL AO 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 15 – CIRCUITO 

N.15”. ------------------------------------------------------------- 

No dia … de ………… de 2021, celebram o primeiro adicional ao contrato 

de prestação de serviços, pelo preço total de € 4.140,36 (quatro mil, 

cento e quarenta euros e trinta e seis cêntimos), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ----------------------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do cartão 

de Pessoa Coletiva n.º 501 205 551, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro. ----------------------------- 

Como Segundo Contratante, CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE 

CHAVES, com sede na Rua Dr. Morais Sarmento, Edifício 6, Loja 24, 5400 

– 082 Chaves, Pessoa Coletiva n.º 500745749, com o mesmo número de 

matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, neste ato 

legalmente representada por ……………………,  residente em Chaves portador 
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do Cartão do Cidadão n.º ……………………………, válido até ……………, na qualidade 

de Presidente da Delegação de Chaves, conforme deliberação Nº ……………, 

documento que fica arquivado junto ao processo. --------------------- 

O Primeiro Contratante celebrou com o Segundo Contratante, em 02 de 

setembro de 2021, um contrato tendo por objeto a “prestação de serviços 

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

concelho de Chaves, para o ano letivo 2021/2022 – Circuito n.º 15” - 

Contrato n.º 124/2021, da Unidade de Contratos e Expropriações. ----- 

Posteriormente, verificou-se a necessidade de executar alguns serviços 

que não se encontravam previstos no contrato inicial, conforme consta 

da Informação n.º 112/UE/2021, da Divisão de Educação e Ação Social, 

de 17 de novembro de 2021, devidamente sancionada pelo Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, em 21 de novembro de 2021. ---------- 

Assim, os outorgantes contratam a execução dos aludidos serviços nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------- 

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

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

1. O presente contrato adicional tem por objeto formalizar as 

alterações consubstanciadas na Informação n.º 112/2021, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, ao contrato de “prestação 

de serviços de transporte terrestre de alunos, em circuitos especiais, 

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

n.º 15” - Contrato n.º 124/2021, da Unidade de Contratos e 

Expropriações. ----------------------------------------------------- 

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

Preço e condições de pagamento ------------------------------------ 

O encargo do presente adicional ao contrato é de € 4.140,36 (quatro 

mil, cento e quarenta euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de 

IVA. -------------------------------------------------------------- 

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

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

O presente adicional ao contrato foi elaborado em cumprimento do 

disposto no artigo 375.º do D.L. n.º 18/2008 de 29 de janeiro – Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------- 

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

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. A execução do presente adicional ao contrato foi autorizada por 

deliberação do executivo camarário do passado dia … de ……….. de 2021. 

2. O presente adicional será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob as rubricas orçamentais com a 

classificação económica: 020210 Compromisso n.º ……./2021. ----------- 

3. Este adicional foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para 

cada um dos contratantes. ------------------------------------------ 

Depois de o Segundo Contratante ter feito prova, por certidão, de que 

tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos 

ao Estado Português e por contribuições para a Segurança Social, o 

adicional ao contrato foi assinado pelos representantes de ambas as 

partes. ------------------------------------------------------------ 

Pelo Primeiro Outorgante: _____________ ----------------------------- 

Pelo Segundo Outorgante: ______________ ----------------------------- 

Contrato n.º …/2021. ------------------------------------------------ 

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

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

2021.11.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ---------------------------------------- 



                                                                F. 292 

                                                                  _____________________ 

 
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. REDUÇÃO DO PREÇO E/OU GRATUITIDADE DE INGRESSO/ENCERRAMENTO E 

ABERTURA DE EXPOSIÇÕES, “DA FIGURAÇÃO À ABSTRAÇÃO”/”LINHAS DE VENTO-

PERCURSOS NA NATUREZA”. INFORMAÇÃO/PROPOSTA DCT Nº135|SETOR DE MUSEUS 

Nº28/2021. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO------------------------------------ 
No próximo dia 5 de dezembro, está previsto o encerramento da 

exposição, “Da figuração à abstração”, produzida no contexto do 

programa comemorativo do centenário de Nadir Afonso, genericamente 

designado, “Nadir Afonso. Entre o Local e o Global”.  A nova mostra, 

intitulada, “Linhas de Vento –Percursos na natureza”, que ocupará o 

espaço da exposição que finaliza, é produzida em conjunto com a 

Fundação de Serralves e está prevista a sua abertura para o dia 17 de 

dezembro. ----------------------------------------------------------  

Considerando que os trabalhos necessários associados à retirada das 

obras das salas que integram a exposição que encerra e os trabalhos 

associados à instalação da nova, decorrerão previsivelmente entre 6 e 

16 de dezembro; -----------------------------------------------------  

Considerando que a execução desses trabalhos inviabiliza a visita do 

público a parte do espaço expositivo do museu; ----------------------  

Considerando que é justo e adequado reduzirmos o preço do bilhete de 

entrada no museu, nos dias em que decorrem as operações referidas 

anteriormente, redução essa justificada pelo facto do serviço que 

prestamos também estar diminuído; ----------------------------------- 

Considerando também que tendo em conta as circunstâncias, 

eventualmente se poderá proporcionar a entrada gratuita no MACNA no 

dia 17 de dezembro, dia da abertura da exposição; -------------------  

II- Proposta em Sentido Estrito ------------------------------------- 

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizado: --------------  

1-A redução de 50% no preçário de ingresso no MACNA, no período que 

decorre de 7 a 16 de dezembro. -------------------------------------   

2-A entrada gratuita no MACNA, no dia 17 de dezembro----------------- 

3-A submissão da proposta à próxima reunião da Câmara Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 19 de novembro de 2021 --------------------------------------  

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

Chaves, 15 de abril de 2021 ----------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE DE 2021.11.22.  ---------------------  

Visto. Considerando as razões de facto vertidas na informação técnica 

coloca-se à consideração do Sr. Vice-presidente, Dr. Francisco Melo, 

para superior decisão, nos termos propostos. ------------------------ 

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

DE 2021.11.22. ------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 
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7. LIVRO/CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO “NADIR AFONSO. ENTRE O LOCAL E O 

GLOBAL”. INFORMAÇÃO / PROPOSTA DCT Nº 124/ SECTOR DE MUSEUS Nº 25. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e Fundamentação ----------------------------------- 

O programa da comemoração do centenário do nascimento do mestre Nadir 

Afonso, genericamente designado, “Nadir Afonso. Entre o Local e o 

Global” previu, além de outras iniciativas, tês momentos expositivos. 

A primeira exposição, integrando obras de Nadir Afonso (propriedade 

da Câmara Municipal ou em depósito no MACNA) foi inaugurada em 4 de 

dezembro de 2020. No final de abril, foi instalada no foyer do MACNA, 

outra mostra que constituiu o 2º momento, dedicada ao mapeamento 

arquitetónico das obras projetadas por Nadir Afonso em Chaves. ------ 

O 3º momento do programa expositivo ocorreu com a abertura ao público, 

em 11 de setembro último, de uma exposição que integra obras não só 

de Nadir Afonso mas também de obras de autores que foram importantes 

no seu percurso artístico, nomeadamente, Júlio Pomar, Fernando Lanhas, 

Dordio Gomes e Júlio Resende e que pertencem às coleções museológicas 

e/ou institucionais, do Museu Nacional de Soares dos Reis, da Fundação 

Calouste Gulbenkian, da Fundação de Serralves, do Atelier Museu Júlio 

Pomar e do Millennium bcp. ------------------------------------------ 

No contexto do referido programa, está a ser produzido um livro, com 

edição de 300 exemplares como forma de divulgar/promover o MACNA e a 

obra do artista. ---------------------------------------------------- 

O livro é composto por cerca de 200 páginas e inclui textos e ensaios 

sobre a obra e percurso artístico do arquiteto e pintor. ------------ 

É assim necessário, de forma a podermos disponibilizá-lo a todos os 

interessados, fixar o seu preço de venda, baseado nos seus custos de 

produção. ---------------------------------------------------------- 

O nº 1 do artº 21 do lei 73/2013 de 3 de setembro, na sua atual 

redação, determina que “ os preços e demais instrumentos de remuneração 

a fixar pelos Municípios, relativos aos serviços prestados e aos bens 

fornecidos (…)  não devem ser inferiores aos custos direta e 

indiretamente suportados (…) “. ------------------------------------- 

Dada a excecional importância de promoção da leitura, o processo de 

fixação do seu preço não está sujeito à logica da oferta e da procura.- 

Compete à Câmara Municipal nos termos da alínea e) do nº do artº 33 

da lei nº 75/2013 de 12 de setembro na sua atual redação fixar os 

preços de prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 

ou municipalizados (…) ---------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, propõe-se que seja autorizada, pelo órgão 

competente, a venda dos livros ao público pelo valor de 57 € (cinquenta 

e sete euros). ------------------------------------------------------ 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 22 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

Agostinho Pizarro --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO, EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, DRA. FILIPA LEITE DE 2021.11.22.  ---------------------  

Visto. Concordo com a informação técnica nos termos fundamentados. À 

consideração do Sr. Vice-presidente, Dr. Francisco Melo. ----------- 

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

DE 2021.11.22. ------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. ----------------------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO DE INTERNOS, 

EX INTERNOS E ORIENTADORES DE FORMAÇÃO DO INTERNATO MIGUEL TORGA. 

PROPOSTA N.º 31/GAPV/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ----------------------------------------- 

A Associação de Internos, Ex Internos e Orientadores de Formação do 

Internato Miguel Torga, NIPC 513 318 291, com sede na Rua Fonte do 

Leite,  promotora  de formação contínua dos médicos de Medicina Geral 

e Familiar e de eventos de natureza científica, cultural, educacional 

e de promoção para a saúde, veio  através  do ofício com registo de 

entrada na Secção de Expediente Geral desta Câmara Municipal, com o 

nº 15758, no dia 19/11/2021, solicitar apoio da autarquia, na 

concretização de formação de atualização de conhecimentos e de 

competências em temas relevantes para a Medicina Geral e Familiar, 

denominada “7º Encontro Internato Miguel Torga”; -------------------- 

Considerando a importância da formação contínua dos médicos de 

Medicina Geral e Familiar do concelho de Chaves, tendo a Associação 

de Internos, Ex Internos e Orientadores de Formação do Internato Miguel 

Torga organizado esta atividade ao longo dos últimos anos com grande 

sucesso a nível de qualidade e elevado número de participantes; ----- 

Considerando que em edições anteriores se fizeram representar no 

encontro, muitos médicos, que permitem a investigação e divulgação de 

estudos de caráter médico com relevância para a prática da medicina 

baseada na evidência, com relevância para os cuidados de saúde de 

Chaves; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de natureza científica e médica 

geradoras de inquestionável contributo e benefício de promoção para a 

saúde da população; ------------------------------------------------- 

Considerando que as entidades de saúde em tempos de pandemia em muito 

contribuem para a investigação e para o bem-estar dos seus pacientes; 

Considerando que o apoio às entidades em referência, se enquadra no 

Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza 

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

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

pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 29 de 

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

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

pelo disposto na alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro de, legalmente, o executivo municipal 

deliberar apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município. ------ 

Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação do 

Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições combinadas 

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

sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, previstos no 

Artigo 1º- A do CCP; ------------------------------------------------ 
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II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, submeto à 

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

a) Apoiar financeiramente de acordo com os   orçamentos enviados 

pela organização, a Associação de Internos, Ex Internos e Orientadores 

de Formação do Internato Miguel Torga, com o valor de 500,00 €, 

(quinhentos euros), para levar a cabo a formação de atualização de 

conhecimentos e de competências em temas relevantes para a Medicina 

Geral e Familiar, denominada “7º Encontro Internato Miguel Torga”. -- 

b) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á: --------------------------------------------- 

- Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, bem 

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

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

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

c) Remeter a presente proposta à Divisão de Administração Geral para 

ulterior operacionalização; ----------------------------------------- 

d) A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04070104; -------------------------------------------------- 

e) Em conformidade com a LCPA - Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, anexam-se à presente informação documentos contabilísticos 

da Divisão Financeira. ---------------------------------------------- 

Chaves, 19 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. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

2. AGRUPAMENTO EUROPEU DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL EUROCIDADE CHAVES-

VERIN (EUROCIDADE CHAVES-VERIN, AECT) - REFORÇO DA CONTRIBUIÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARA O ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 33/GAP/2021. -------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial 

Eurocidade Chaves-Verin (Eurocidade Chaves-Verín, AECT), cujos membros 

são o Município de Chaves e o Ayuntamiento de Verin, foi constituído 

ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1082/2006, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 5 de julho de 2006, que regula a constituição de 

Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial, visando a cooperação 

territorial – transfronteiriça, transnacional e inter-regional – no 

intuito de reforçar a coesão económica e social no território da União 

Europeia; ---------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, em conformidade com o disposto no ponto n.º 1 

do artigo 5º do supramencionado Regulamento, os Agrupamentos Europeus 

de Cooperação Territorial adquirem personalidade jurídica no dia do 

registo ou da publicação, consoante o que ocorrer primeiro, dos seus 

Estatutos, nos termos da lei nacional aplicável no Estado-Membro onde 

o AECT tiver a sua sede, no caso específico, em Espanha; ------------ 

3. Considerando que em 26 de julho de 2013, foi publicada no “Boletin 

Oficial del Estado (BOE)” a Resolução de 17 de julho de 2013, da 

“Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperacion” a qual procedeu ao registo dos Estatutos da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT no Registo de Agrupamentos Europeus de Cooperação 

Territorial; ------------------------------------------------------- 
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4. Considerando que ao abrigo do n.º 1, do artigo 33º dos Estatutos 

da Eurocidade Chaves-Verin, AECT, o financiamento da Eurocidade 

Chaves-Verin, AECT é assegurado pelas contribuições anuais, ordinárias 

e extraordinárias, dos seus membros e por subsídios ou outras dotações 

financeiras que estes lhe concedam; --------------------------------- 

5. Considerando que, de acordo com o preceituado no n.º 2, do artigo 

32º, dos referidos estatutos, a contribuição anual dos seus membros, 

no caso, Município de Chaves e Concello de Verin, será fixada em 

Assembleia Geral, com base na despesa estrutural anual e na previsão 

de despesa com a conceção e a programação de atividades e ações; ---- 

6. Considerando que em reunião da Assembleia Geral da Eurocidade 

Chaves-Verin - AECT, realizada no passado dia 27/05/2021, na sede do 

AECT Chaves Verin, foi evidenciada a necessidade de reforço, em virtude 

do atraso no processo administrativo relativo à recuperação do valor 

FEDER referente ao conjunto de candidaturas em execução; ------------ 

7. Considerando que no contexto do valor global de contribuição 

extraordinária aprovado, para o ano de 2021, cabe ao município de 

Chaves o valor de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros), sendo certo 

que, nos instrumentos de gestão financeira em vigor, para 2021, o 

Município havia aprovado uma contribuição ordinária anual de 

50.000,00€, já pagos ao AECT em 14/05/2021. ------------------------- 

8. Considerando que, na aludida reunião executiva da AECT, veio a 

ser deliberada a contribuição extraordinária de 35.000,00€, a liquidar 

até final do corrente ano, a cargo do Município de Chaves, enquanto 

membro da AECT; ----------------------------------------------------- 

9. Considerando, ainda, que ao abrigo da alínea aaa), n.º 1, artigo 

33º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre a participação do município em projetos e 

ações de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União 

Europeia. ---------------------------------------------------------- 

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: ---------------------------------------------------------- 

b) Que seja aprovada a transferência da quantia de €35.000,00€ 

(trinta e cinco mil euros) para a Eurocidade Chaves-Verin, AECT, a 

título de reforço da contribuição extraordinária para o exercício de 

associado, a qual deverá ser paga numa única tranche, até final do 

corrente ano; ------------------------------------------------------- 

c) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

tomada à entidade peticionária; ------------------------------------- 

d) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa 06 02 03 05 03 02; ---------------------------- 

e) 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; ------- 

f) 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, 18 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. ---------------------------------------------------------------- 
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V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 

 

 

2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

3.1. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMETO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA, NO 

USO DE PODERES DELEGADOS, DR. 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 3. -– 

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

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

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

 

 

3.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMETO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, 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 4. -– 

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

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

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

 

 

3.3. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURISTICO – ESTABELECIMENTO 

HOTELEIRO - PROCESSO 185/15 – DO FUNDO & FILHOS, HOTEL CASTELO DE 

CHAVES, LDA. – RUA DOS AÇOUGUES, Nº 20, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 

- INFORMAÇÃO N.º 345/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DO TÉCNICO SUPERIOR, ARQ. ANTÓNIO MALHEIRO, DATADA DE 10 

DE NOVEMBRO DE 2021. ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1. A empresa requerente, na qualidade de proprietária do prédio 

situado na Rua dos Açougues, Rua da Muralha, 2-4, e no Beco da Muralha, 

freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves, solicita a restituição do 

valor de 8 170,75 € (oito mil cento e setenta euros e setenta e cinco 

cêntimos), referente a parte da caução prestada ao abrigo do artigo 

54.º do RJUE. ------------------------------------------------------- 

1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.2.1. O prédio em questão foi objeto de obras de 

reconstrução/ampliação tituladas pelo alvará de obras de construção 

n.º 6/16, objeto dos aditamentos n.º 14/14, n.º 2/18 e n.º 1/19; nesse 

contexto foram emitidos os alvarás de ocupação da via pública n.º 7/16 

e n.º 73/17; foi posteriormente emitida a autorização de utilização 

n.º 167/18 (Empreendimento Turístico – Estabelecimento Hoteleiro). - 
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1.2.2. Estando prevista a realização de obras de urbanização na Rua 

da Muralha, indispensáveis à concretização do projeto aprovado, foi 

solicitado à Divisão de Obras Públicas a apreciação do projeto 

apresentado e a definição da respetiva caução, destinada a garantir a 

sua boa e regular execução; esta foi calculada no montante de 9 275,75 

€ (nove mil duzentos e setenta e cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos); porque essa área se sobrepunha quase totalmente à abrangida 

pela ocupação de espaço público titulada pelos alvarás n.º 7/16 e n.º 

73/17, não houve lugar, nesse âmbito, à prestação da caução prevista 

no n.º 4 do artigo 48.º do RMUE, para evitar a duplicação de cauções 

com o mesmo objeto. ------------------------------------------------- 

1.2.3. No âmbito da realização das obras de infraestruturas elétricas 

de serviço público, foi aprovado o respetivo projeto pela 

concessionária desse serviço, que igualmente calculou uma caução no 

valor de 1 105,00 € (mil cento e cinco euros); como essas obras estavam 

integradas nas obras de urbanização acima referidas, entendeu-se que 

a caução antes prestada abrangeria as obras de infraestruturas 

elétricas de serviço público. --------------------------------------- 

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

2.1. O presente pedido enquadra-se no previsto nos artigos n.º 54.º e 

n.º 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e posteriores 

alterações, que estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE). -------------------------------------------------- 

2.2. De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 87.º do RJUE, à 

receção provisória e respetiva vistoria, é aplicável, com as 

necessárias adaptações, o regime de receção provisória e definitiva 

das empreitadas de obras públicas, constante do Código dos Contratos 

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

posteriores alterações (CCP), designadamente nos artigos n.os 295.º e 

394.º a 398.º ------------------------------------------------------- 

3 – ANÁLISE/PARECER ------------------------------------------------- 

3.1. Considerando-se que o valor das infraestruturas elétricas montam 

no valor de 1 105,00 € (mil cento e cinco euros), conclui-se que o 

remanescente da caução, no valor de 8 170,75 € (oito mil cento e 

setenta euros e setenta e cinco cêntimos), corresponde ao montante dos 

arranjos exteriores executados, objeto do presente pedido, formulado 

por intermédio do requerimento n.º 1290/20. ------------------------- 

3.2. Para a verificar as condições de execução dos arranjos exteriores, 

com vista à sua receção provisória, o presente pedido foi remetido à 

Divisão de Obras Públicas, que, em resposta ao solicitado, promoveu 

uma vistoria ao local, no dia 10 de outubro de 2021, tendo, conforme 

consta do respetivo auto, a comissão de vistorias constatado que os 

trabalhos referentes aos arranjos exteriores estão concluídos de 

acordo com o projeto aprovado e licenciado, sem indícios de ruína e 

falta de solidez, sendo os mesmos passíveis de ser objeto de receção 

provisória. -------------------------------------------------------- 

3.3. Nestas circunstâncias, tendo sido realizada uma vistoria técnica 

pela respetiva comissão às obras de urbanização do empreendimento, 

tituladas pelo alvará de obras de construção n.º 6/16, e conforme o 

referido no auto de vistoria com vista à receção provisória, as obras 

são passíveis de serem objeto de receção provisória, de acordo com o 

disposto no artigo 87.º do RJUE. ------------------------------------ 

3.4. Nos termos do expresso no n.º 3 do artigo 87.º do RJUE, conjugado 

com o n.º 5 do artigo 295.º do CCP, a liberação da caução deverá 

realizada faseadamente, durante um período de 5 anos, contados da data 

da receção provisória das obras, nos termos expressos no quadro que 

se segue: ----------------------------------------------------------- 
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Quadro I – Liberação da caução 

1.º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

2.º ano após a receção provisória 30% da caução total da obra 

3.º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

4.º ano após a receção provisória 15% da caução total da obra 

5.º ano após a receção provisória 10% da caução total da obra 

3.5. Assim, após a receção provisória das obras de urbanização 

tituladas pelo alvará de obras de construção n.º 6/16, a liberação de 

caução durante os cinco anos de garantia das referidas obras de 

urbanização será executada de acordo com o quadro abaixo: 

Quadro II – Plano de liberação de caução, no valor de 8 170,75 €: 
Período de garantia das obras Valor residual da caução 

(€) 

Valor da caução a liberar (€) 

1.º ano 5 719,52 € 2 451,23 € 

2.º ano 3 268,29 € 2 451,23 € 

3.º ano 2 042,68 € 1 225,61 € 

4.º ano 817,07 € 1 225,61 € 

5.º ano 0,00 € 817,07 € 

4 – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Face ao acima exposto propõe-se que seja adotada a seguinte estratégia 

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

4.1. Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se que sejam praticadas as seguintes resoluções: ----------- 

4.1.1. Deliberar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 87.º do 

RJUE, receber provisoriamente as obras de urbanização tituladas pelo 

alvará de obras de construção n.º 9/16 e aditamentos n.º 14/14, n.º 

2/18 e n.º 1/19. --------------------------------------------------- 

4.1.2. Aprovar o plano de liberação de caução, expresso no ponto 3.5. 

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

4.2. Na sequência da deliberação camarária que recair sobre a presente 

informação, propõe-se que o presente processo seja encaminhado à 

Divisão de Gestão Financeira para promover a sua execução. ---------- 

4.3. Propõe-se ainda que seja dado conhecimento à empresa requerente 

do teor das resoluções tomadas pela Câmara Municipal relativamente ao 

pedido de receção provisória das obras de urbanização do 

empreendimento, do teor do Auto de Vistoria, e da presente informação. 

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

Chaves, 10 de novembro de 2021 ------------------------------------- 

O técnico superior ------------------------------------------------- 

(António J. P. Malheiro Rodrigues)---------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 10 DE NOVEMBRO 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 10 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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 11 DE 

NOVEMBRO DE 2021: --------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3.4. PEDIDO DE SINALÉTICA VERTICAL EM NOME DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. PEDRO DE AGOSTÉM, NO ENTROCAMENTO EXISTENTE ENTRE O CAMINHO 

MUNICIPAL Nº 1079 ((CM 1079), DE ACESSO À LOCALIDADE DE SANTIAGO, E 

ESTRADA REGIONAL Nº314 (ER314)– P.º761/20 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

458/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO 

BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 09/11/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO-------------------------------------------------------

A presente informação/proposta visa dar resposta ao pedido formulado 

pelo Sr. Pedro Barroco, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro 

de Agostém, registado com o requerimento n.º 2098/20, relativo ao 

processo n.º 761/20.-------------------------------------------------

A solicitação consiste no reperfilamento do entroncamento existente 

entre o caminho municipal n.º 1079 (CM1079), de acesso à localidade 

de Santiago, e a estrada regional n.º 314 (ER314), de forma a facilitar 

as manobras aos veículos de maiores dimensões, nomeadamente os de 

transporte coletivo passageiros.-------------------------------------

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA----------------------------------

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:--------------------------------------------------------------

Na via CM1079, junto ao entroncamento com a estrada R314: colocação 

de um (1) sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento).----------------------------------------------------- 

a) Rebaixamento do ilhéu separador existente no local, recolocando 

os materiais que o constituem, de forma que a altura máxima acima do 

pavimento seja de 2 centímetros.------------------------------------- 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 300,00€ (trezentos 

euros), aproximadamente.--------------------------------------------

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO  

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.3.2. 

Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada sobre 

a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.-------------

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO-----------------------------------------------

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 
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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:---------

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;-------------------------------------

Notificar o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro de Agostém, 

o Sr. Pedro Barroco, da decisão que recaiu sobre a presente informação; 

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;--------------------------------------------------

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 10/11/2021:--------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DE 10/11/2021:-À 

reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.5. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHO REFLETOR E SINAIS DE LIMITAÇÃO DE 

VELOCIDADE EM NOME DE ANTÓNIO JULIO COVAS, NA RUA DO PENEDO DO LOBO, 

8-A, EM ARCOSSÓ – VIDAGO (UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VIDAGO, ARCOSSÓ 

SELHARIZ E VILARINHO DAS PARINHEIRAS) – P.º808/20 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 464/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 

MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

11/11/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. António Júlio Covas, residente na Rua do Penedo do Lobo, 8-A, em 
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Arcossó. O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2241/20, 

relativo ao processo n.º 808/20-------------------------------------- 

O requerente solicita a colocação de espelho junto à saída da sua 

residência e alerta para o excesso de velocidade a que se deslocam os 

veículos na via, pondo em causa a segurança dos residentes.---------- 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:--------------------------------------------------------------

Na Rua do Penedo do Lobo: colocação de um (1) sinal de código C13 

(proibição de exceder a velocidade de 50 Km/h) e colocação de um (1) 

espelho parabólico convexo em acrílico com 600 milímetros de diâmetro, 

conforme planta desenhada em anexo.----------------------------------

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 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 e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 
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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 Vidago, Arcossó, 

Selhariz, Vilarinho das Paranheiras, o Senhor Rui Manuel Branco 

Rodrigues, da decisão que recaiu sobre a presente informação;-------- 

c) Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 
conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

D) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 11/11/2021:--------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DE 11/11/2021:-À 

reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.6. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM NOME DE JOÃO PINTO NO 

CRUZAMENTO DA RUA DO BARREIRO, RUA DO PROGRESSO, RUA DOS AREGOS E RUA 

FERNÃO LOPES – P.º 883/21 – NA FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR E 

VALDANTA – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 468/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS 

E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 

15/11/2021. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------- 

Através do mail de um cidadão a alertar do perigo associado à 

circulação automóvel no cruzamento da Rua do Barreiro, Rua do 

Progresso, Rua dos Aregos e Rua Fernão Lopes, por ausência de 

sinalização, vem este sugerir que seja colocada sinalização vertical 

para adequada circulação automóvel.---------------------------------- 

2. 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 nas imagens 

seguintes:---------------------------------------------------------- 

• Colocação de um sinal vertical (B2 - Paragem Obrigatória em 

Cruzamento ou Entroncamento) na Rua dos Aregos, sentido Vale de Anta 

- Aregos, (imagem 1, folha 1 em anexo);------------------------------ 
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Imagem1. (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento)-------- 

• Colocação de um sinal vertical (B2 - Paragem Obrigatória em 

Cruzamento ou Entroncamento) na Rua do Progresso, sentido Aregos - 

Vale de Anta, (imagem 2, folha 1 em anexo);-------------------------- 

 

 
Imagem2. (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento) 

Colocação de um sinal vertical (B1 – Cedência de Passagem) na Rua 

Fernão Lopes com a Rua do Progresso, (imagem 3, folha 1 em anexo);---
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Imagem3. (Cedência de Passagem) 

 

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), aproximadamente.----------------------------------- 

3. 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 Freguesias de Santa Maria Maior, o 

Senhor Hugo Manuel Alves Silva e o Presidente da Freguesia de Vale de 

Anta, o Senhor Júlio Manuel Abambes 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 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;----------------------------------------- 

d) Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR 

ENGENHEIRO ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 15/11/2021:--------------------- 

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, DR. NUNO VAZ, DE 15/11/2021:-À 

reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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3.7. APRESENTA JUNÇÃO DE ELEMENTOS E RECTIFICAÇÃO DE TAXAS – LOTEAMENTO 

DA QUINTA DA FONTE NOVA, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – Q.F.N – QUINTA 

DA FONTE NOVA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. – PROCESSO Nº 6/09 

– INFORMAÇÃO Nº 1970/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 18.10.2021. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão. ------------------------------------------------------ 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A vem através do 

requerimento n.º 2361/21, vem a proponente apresentar os elementos 

tendentes à emissão de alvará e faz uma exposição referente às taxas 

de compensação calculadas, solicitando uma reanálise das mesmas. ---- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A. Proc.º n.º 6/09, 

através do requerimento n.º 1620/17 apresentou pedido de alterações 

às condições de licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

de n.º 1/02, sito na Fonte Nova,  com incidência nas especificações 

de vários parâmetros urbanísticos , diminuição  do numero de lotes e 

configuração dos mesmos,   tendo sido  objeto de deferimento na 

informação n.º 1435/SCOU/2018, a qual esteve presente em reunião do 

executivo a 28/09/2018. --------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A.na qualidade de titular 

do alvará de loteamento n.º 1/02, Proc.º n.º 6/09, e no âmbito das 

alterações ao referido alvará apresentou através do requerimento n.º 

18/20 projetos de especialidades referentes às obras de urbanização 

tendentes à realização da retrocitada alteração. -------------------- 

Os projetos de especialidades foram objeto de consulta interna e 

externa para emissão de parecer. ------------------------------------ 

Assim, foi solicitado à EDP-Distribuição a aprovação do projeto de 

infraestruturas elétricas em 04/02/2020 ofício n.º 34/DGOT/2020. --- 

Foi solicitado à 13/01/2020 a Divisão de Ambiente, parecer sobre os 

projetos de rede de abastecimento de água, redes de águas residuais e 

pluviais. ---------------------------------------------------------- 

Foi solicitada à 13/01/2020 a Divisão de Recursos Operacionais parecer 

sobre o projeto de Arquitetura Paisagística. ----------------------- 

A Divisão de Projetos e Mobilidade emite a Informação n.º 253/DPM/2020, 

na qual solicita que apresente termo de responsabilidade do autor do 

referido projeto, fazendo referência ao cumprimento da legislação 

sobre trânsito, nomeadamente o Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 

de Outubro e que na peça desenhado n.º S01 (Plano de Sinalização) deve 

ser eliminados os três sinais B1 (Cedência de Passagem), pois não faz 

sentido ter estes sinais associados, no mesmo poste, ao sinal B2 

(Stop). ------------------------------------------------------------ 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A veio através do 

requerimento n.º 1827/20 apresentar os elementos solicitados pela DPM, 

tendo esta Divisão remetido mail em 23/10/2020, no qual refere que os 

documentos apresentados sob requerimento n.º 1827/20 dão resposta ao 

solicitado na informação n.º 253/DPM/2020. -------------------------- 

No 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2002, processo n.º 

6/09, esteve presente em reunião do executivo municipal de 21/12/2020 

na qual foi deliberado aprovar nos termos da informação técnica n.º 

2086/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 
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A operação urbanística - Loteamento 1/02 - localiza-se no Lugar de 

Fonte Nova- Praça do Brasil, em Chaves. -----------------------------  

IV – CONSIDEREAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2361/21, vem a proponente apresentar os 

elementos tendentes à emissão de alvará e faz uma exposição referente 

às taxas de compensação calculadas, solicitando a reanalise das mesmas 

tendo por base um requerimento apresentado pela proponente, 

requerimento n.º2155/18, e sobre o qual recaiu a informação técnica 

n.º 1678/SCOU/2018, estando a mesma presente em reunião do executivo 

municipal a 30/10/2018, tendo sido deliberado aprovar nos termos 

constantes da referida informação. ---------------------------------- 

Considerando a informação técnica n.º 1678/SCOU/2018, é referido que 

houve um lapso nos cálculos das áreas de construção, em relação à 

alteração apresentada, isto é: -------------------------------------- 

5.1- Como 1.º aditamento ao alvará n.º 1/2002 houve uma redução de 

lotes, passando de 24 lotes para 12 lotes; -------------------------- 

5.2- Contabilizando as áreas constantes do quadro sinóptico do alvará 

n.º 1/2002 totaliza uma área total de construção de 39 390,00 m2; --- 

5.3- Contabilizando as áreas constantes do quadro sinóptico do 1.º 

Aditamento ao alvará n.º 1/2002 totaliza uma área total de construção 

de 36 950,80 m2; --------------------------------------------------- 

5.4- Comparando estes valores referidos nos pontos 5.2 e 5.3, verifica-

se que há uma redução de área total de 2 439,23 m2 e não um aumento e 

área de construção total como foi referido na informação técnica n.º 

2086/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 

5.5 – Considerando que na informação técnica n.º 1678/SCOU/2018, a 

qual esteve presente em reunião do executivo municipal de 30 de 

outubro, no qual foi deliberado aprovar concordar que a QFN 

Empreendimentos Imobiliários, S.A, isto é não teria de compensar o 

município no valor de 113 737,26 €. Este valor, por lapso foi objeto 

de atualização na informação n.º 2086/SCOU/2020 para um valor de 116 

000,69 €, pelo que se julga extemporâneo tanto a sua atualização, como 

a obrigatoriedade da compensação por parte da proponente perante o 

município. --------------------------------------------------------- 

5.6- Considerando ainda, que no âmbito da emissão do alvará n.º 1/2002, 

foi prestada uma caução através de garantia bancaria n.º 01/110/80386 

na qual refere o valor de 128 433 087$00, convertido em euros 

corresponde ao valor de 640 621, 54 € a qual, ainda se encontra, 

totalmente a favor do município de Chaves. -------------------------- 

5.7- Considerando ainda, que o valor total para efeitos de prestação 

de caução para execução das obras de urbanização referentes às 

alterações consubstanciadas no 1.º aditamento ao alvará n.º1/2002, 

orçam no valor de 358 513,83 €, e sendo a caução existente no valor 

de 640 621, 54 €, julga-se por conseguinte que este valor ultrapassa 

os valores necessários, pelo que se julga salvo melhor opinião, que 

não será necessária a prestação de qualquer caução. ----------------- 

V – Análise Processual ---------------------------------------------- 

Considerando que o requerimento n.º 236172021 a Firma QFN 

Empreendimentos Imobiliários, S.A, propõe-se a emissão do alvará de 

loteamento n.º 1/2002, por forma a redefinir a divisão latifundiária 

do terreno, tendo sido aprovado o projeto de arquitetura/alterações -

1.º Aditamento ao alvará n.º 1/2002- a 20/09/2018. ------------------ 

No 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2002, processo n.º 

6/09, esteve presente em reunião do executivo municipal de 21/12/2020 

na qual foi deliberado aprovar nos termos da informação técnica n.º 

2086/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 
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Face à informação técnica n.º 1678/SCOU/2018, a qual esteve presente 

em reunião do executivo municipal de 30 de outubro, no qual foi 

deliberado aprovar concordar que a QFN Empreendimentos Imobiliários, 

S.A, isto é, não teria de compensar o município no valor de 113737,26€.   

Assim, este valor de compensação, por lapso foi objeto de atualização 

na informação n.º 2086/SCOU/2020 para um valor de 116 000,69 €, pelo, 

que se julga, extemporâneo tanto a sua atualização, como a 

obrigatoriedade da compensação por parte da proponente perante o 

município. --------------------------------------------------------- 

De acordo com a garantia bancaria n.º 01/110/80386 no valor de 640 

621, 54€, se encontra a favor do município de Chaves, e o valor das 

obras para prestação de caução ou garantia referentes às alterações 

preconizadas, orçam no valor de 358 513,83 €, e sendo a caução 

existente superior ao valor a prestar, pelo que se julga salvo melhor 

opinião, que não será necessária a prestação de qualquer caução ou 

garantia bancaria. -------------------------------------------------- 

Apenas terá de proceder ao pagamento das taxas administrativas, 

previstas no art.º 66.º, da subseção IV, do Regulamento Municipal de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), correspondem ao valor de 

85,70 euros. ------------------------------------------------------- 

O proponente já apresentou os elementos solicitados de acordo com o 

disposto no n.º1 do artigo 76.º do D.L. n.º 136/14 de 09/09, para o 

levantamento do alvará - 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 

1/2002, instruído com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo 2.º 

da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente: --------------- 

►Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente (5 

exemplares). ------------------------------------------------------- 

►Certidões da conservatória de registo predial atualizadas. --------- 

VI- PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: ------------------------------------------------- 

6.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de emissão do 

1.º pedido de alterações à licença da operação de loteamento titulada 

pelo Alvará n.º 1/2002, em nome de QFN Empreendimentos Imobiliários, 

S.A, solicitado nos termos do artigo 27.º do Dec-Lei n.º 555/99 de 

16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 136/14, de 09/09; --------  

6.2- O valor de compensação, por lapso foi objeto de atualização na 

informação n.º 2086/SCOU/2020 para um valor de 116 000,69 €, pelo, que 

se julga, extemporâneo tanto a sua atualização, como a obrigatoriedade 

da compensação por parte da proponente perante o município. --------- 

6.3- A garantia bancaria n.º 01/110/80386 no valor de 640 621, 54€, 

se encontra a favor do município de Chaves, e o valor das obras para 

prestação de caução ou garantia referentes às alterações preconizadas, 

orçam no valor de 358 513,83 €, e sendo a caução existente superior 

ao valor a prestar, pelo que se julga salvo melhor opinião, que não 

será necessária a prestação de qualquer caução ou garantia bancaria.  

6.4- O proponente terá de proceder ao pagamento das taxas 

administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, do 

Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), 

correspondem ao valor de 85,70 euros com vista à emissão do alvará.  

À Consideração Superior. -------------------------------------------- 
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Chaves, 18 de Outubro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior (Conceição Martins, Engª.) ----------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 08.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 09.11.2021: ----------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.8. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – 

LUGAR DA LAGE, BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO, Nº 2 – VALDANTA – LÚCIA MARIA 

FERNANDES BARREIRA ALCARRÃO – PROCESSO Nº 800/21 – INFORMAÇÃO Nº 

2069/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, 

DATADA DE 02.11.2021. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através do requerimento n.º 2303/21, referente ao processo n.º 

800/21, a Sr.ª Lúcia Maria Fernandes Barreira, na qualidade de 

proprietária, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção1, de uma habitação unifamiliar com licença de 

construção inicial n.º 532/72, sito, no lugar da Lage, bairro Santo 

António, N.º 2 - Valdanta, freguesia de Valdanta no concelho de Chaves. 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 2.860,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 446 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 764/19960502, da freguesia de Valdanta. ----------- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 2.860,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 446 NIP, da freguesia de Valdanta. ------------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 532/72, para “construção de uma casa de 

r/chão e andar, com a área de 240,00 m2. ---------------------------- 

2.2- Loteamento titulado pelo alvará n.º 7/88, em nome de João Matos 

Barreira. ---------------------------------------------------------- 

2.3- Alvará de Autorização de Utilização n.º 84/14, para habitação 

unifamiliar. ------------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da conservatória do registo predial; ---------------------  

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal; ----- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis; 

- Comprovativos de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Termo de responsabilidade, de isenção do plano de acessibilidades; 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de água, 

drenagem de águas residuais e pluviais e relatório técnico; --------- 

- Certificado Energético; ------------------------------------------- 

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

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores e 

relatório técnico; -------------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1-De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano, está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. --------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- A requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 462,00 m2, preconizando um aumento de área de 222,00 m2, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo das lic.ª de 

construção n.º 532/72. ---------------------------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º- C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-10-28, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”38/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------  

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 
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“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, pese embora, haja a necessidade, de colocação de um guarda-

corpos nas escadas interiores de comunicação entre os dois pisos. Esta 

desconformidade, foi comunicada ao representante da requerente, no ato 

da vistoria, devendo ser apresentadas, fotografias comprovativas, de 

ter levado a efeito a correção referida, aquando do pedido de emissão 

da autorização de utilização e caso a Câmara Municipal delibere 

favoravelmente o pedido de legalização da construção. --------------- 

5.4- As obras de construção a legalizar, respeitam o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 2.860,00 m2 x 0,80 m2/m2 = 2.288,00 m2 (máxima área bruta 

de construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 462,00 m2, o que implica, um índice de construção de 

0,16 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ------------- 

5.5- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

5.6-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 2 lugares de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

5.7- Pelo facto de estarmos, em presença de uma parcela de terreno 

inserida em loteamento (alvará 7/88), o projeto foi apreciado, tendo 

por base a deliberação camarária tomada, sobre a matéria, em reunião 

ordinária da câmara municipal de Chaves, do dia 18 de março de 2011, 

a qual, tem os seus efeitos e ou latitude circunscritos, 

exclusivamente, aos loteamentos e ou edificações projetadas nos lotes, 

juridicamente, constituídos, e cujo título não se encontra registado 

na Conservatória do Registo Predial, o que é o caso em apreciação. -- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 224,22 euros. ------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

168,30 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 392,52 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predomina 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 
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não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigos18.º e 

na subalínea iii), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 19.º, da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, em 

cubos de granito e betuminoso, possui ligação á rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ----------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando, que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de alteração de utilização do imóvel; ------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da “habitação unifamiliar”, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação, com aumento de área de 222,00 m2; ---------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  ----------- 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   
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Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   1,01     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   222 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 224,22   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
  

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

 
Apreciação de operações de construção e ampliação    

Art.º27, n.º1  
Edifícios de habitação unifamiliar  34,55 € 34,55 € 

Art.76,n.º 6 
Vistoria 

 55,70 € 55,70 € 

  TOTAL      168,30 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………….∑ 224,22 € + 168,30 € = 392,52 € 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 02 de Novembro de 2021 ------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira. ---------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 10.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DOUTOR NUNO CHAVES, DATADO DE 

11.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.9. LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ANEXO/GARAGEM E AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO 

“A”  DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR GEMINADA – LUGAR DO TELHADO, 

SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – MARIA LÚCIA FERREIRA ALVES – PROCESSO Nº 
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691/13 – INFORMAÇÃO Nº 2082/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 03.11.2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.1- Através dos requerimentos n.º 1220/21 e 2066721, referente ao 

processo n.º 691/13, a Sr.ª Maria Lúcia Ferreira Alves, na qualidade 

de coproprietária, apresenta elementos, relativos a um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das de construção2 de um anexo/garagem. 

Pretende ainda levar a efeito obras de ampliação3, da fração “A”, de 

um edifício de habitação unifamiliar geminado (2 fogos), sito na rua 

Viscondessa do Rosário, freguesia de Santa Maria Maior no concelho de 

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

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 530,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 6970-P descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1112/20081028, da freguesia de Santa Maria Maior. --------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença inicial n.º 539/81, para construção de prédio de habitação 

de r/chão e andar, com a área de 165,15 m2; ------------------------- 

2.2- Licença de utilização n.º 473/61, para habitação unifamiliar; -- 

2.3- A parcela de terreno, objeto do presente pedido, resultou de uma 

operação de destaque, conforme processo n.º 373/12; ---------------- 

2.4- Alvará de obras de ampliação/alteração Nº14/14, referente a duas 

habitações unifamiliares geminadas, com aumento de área bruta de 

construção de 96,85 m2; --------------------------------------------- 

2.5- Certidão de propriedade horizontal, emitida em 24 de Março de 

2014, com a constituição de duas frações “A” e “B”; ----------------- 

2.6- 1.º Aditamento ao alvará de obras de ampliação/alteração Nº14/14, 

relativo a obras de alteração na fração “B”, designadamente, da 

funcionalidade do espaço interior, vãos, criação de escadas interiores 

de comunicação entre os pisos e aproveitamento do vão do telhado – 

Aditamento N.º 28/21. ----------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), designadamente: --------

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; --------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:1.000; --------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de consulta à escala 1:10.000; ----------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Estimativa do custo total da obra; -------------------------------- 

- Calendarização da execução da obra; ------------------------------- 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
3 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 15 

                                                                  _____________________ 

 
-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação à escala 1:500; ----------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações: -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e respetivo termo de responsabilidade; --- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Projeto de arranjos exteriores; ----------------------------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Declaração de técnico, de isenção do projeto acústico; ------------ 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Declaração de técnico, de isenção de pré-certificado energético; -- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de um anexo. Na alínea c), do n.º 2, art.º 4, 

do Dec.- Lei555/99 alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de 

Setembro, por se reportar a obras de ampliação de uma habitação, área 

não abrangida por operação de loteamento, estando deste modo sujeita 

a licença administrativa. -------------------------------------------

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, a parcela de terreno, está inserida em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável, categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- A requerente pretende a legalização das obras de construção de 

um anexo/garagem. Para além da legalização, das obras levadas a efeito 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio, pretende 

levar a efeito, a ampliação, da fração “A”, de um edifício de habitação 

unifamiliar geminado. ----------------------------------------------- 

5.2- O anexo/garagem a legalizar, tem uma área bruta da construção de 

33,00 m2. Como inovação /obra nova a requerente, pretende ampliar a 

edificação (fração “A”), com a construção de um piso e criação de 

ligação vertical interior por escadas, entre os dois pisos, havendo 

um aumento de área de 86,50 m2. ------------------------------------- 
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5.3-Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-07-01, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”18/2021” e cujo teor foi dado a conhecer á requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 1410/SCOU/2021, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 23 de Julho de 2021. ----------------------------- 

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de haver 

necessidade de obras de correção e adaptação no anexo/garagem objeto 

de vistoria. -------------------------------------------------------- 

5.5 - O requerente através do requerimento n.º 1559/21, datado de 29 

de Junho de 2021, apresenta elementos e soluções, por forma a 

ultrapassar, as considerações vertidas no auto de vistoria 

n.º”18/2021”, designadamente, levantamento topográfico 

georeferênciado, declaração do topógrafo e nova planta de implantação 

de acordo com o existente no local. --------------------------------- 

5.6- As obras de construção a legalizar e a área a ampliar com 

construção nova, respeitam o índice de construção estabelecido para o 

local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou 

seja, (área do terreno x índice de construção) = 530,00 m2 x 1,20 m2/m2 

= 636,00 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 377,35 m2, o que implica, um 

índice de construção de 0,71 m2/m2 < 1,20 m2/m2 (índice de construção 

do local). --------------------------------------------------------- 

5.7- O edifício de habitação unifamiliar geminado, com dois fogos, 

está constituído em regime de propriedade horizontal, com a 

constituição de 2 frações autónomas. Com as obras que se pretende 

legalizar e com as inovações, há uma alteração ao título constitutivo 

de propriedade horizontal existente. -------------------------------- 

5.8- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

 5.9-Face ao uso previsto para os imóveis (habitação unifamiliar) e à 

área bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado 

na alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, 

uma vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto e dos 

projetos de especialidades, cujos teores se mostram adequados. ------ 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 162,52 euros. ------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

381,75 euros. ------------------------------------------------------ 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 544,27 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  
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8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação, que foi levada a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e 

de uma inovação destinada a ampliação de uma fração licenciada ao 

abrigo da licença de obras n.º 539/81. ------------------------------ 

8.2- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio e as inovações, cumprem as disposições previstas 

nos artigos 18.º e na subalínea i), da alínea a1, do n.º 2, do artigo 

19.º, Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

8.3 – O edifício destinado a “habitação”, é servido por arruamento 

público pavimentado a betuminoso e possui ligação á rede pública de 

água e esgotos. ---------------------------------------------------- 

8.4- O uso pretendido, para “habitação”, respeita o disposto na alínea 

a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados 

para a utilização e ocupação do solo de tipo predominantemente 

residencial, terciária ou mista. ------------------------------------ 

8.5- Constatando-se, que não há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação na edificação destinada a anexo/garagem, 

objeto de pedido de legalização das obras de construção, levadas a 

efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. - 

8.6- Considerando, que a requerente, pretende levar a feito a ampliação 

da fração “A”, destinada a habitação unifamiliar e que apresenta os 

projetos de arquitetura e especialidades, necessários para o 

licenciamento da edificação. ---------------------------------------- 

8.7- Assim, pelo facto de não haver, obras de correção a serem levadas 

a efeito, na edificação a legalizar, mas que pretende a requerente 

levar a efeito a ampliação de edificação, destinada a “habitação”, o 

titulo a emitir será o alvará de licença de construção, conforme 

previsto, no n.º1, do artigo 76.º, do Dec.- Lei n.º555/99, de 16 de 

Dezembro e ulteriores alterações. ----------------------------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A e artigo 73.º- 

C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia procedimental: -- 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem o licenciamento das mesmas. ---------- 

c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da edificação destinada a 

“anexo/garagem”, e face as obras propostas, designadamente, para 

ampliação da fração ”A”, de um “edifício de habitação unifamiliar 

geminado”, deverá a interessada, no prazo máximo de um ano apresentar 

nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, do artigo 3.º, da 

Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo alvará de licença de construção, designadamente: ---------- 
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  - Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

  - Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

  - Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

  - Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

  - Plano de segurança e saúde; --------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2): --------------------------------------------------------- 

- Habitação (fração “A”), com aumento de área de 86,50 m2; ---------- 

- Anexo/garagem, com 33,00 m2; -------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

 

           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 1 0,38 0,38   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 1 0,19 0,19   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  C - Custo das obras existentes na via pública   1,36     

  A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   119,5 m2 

        

        

  

Ampliações de moradias unifamiliares 

existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2       

   - n.º 3 do artigo 25.º       

  T = C x A   T = 162,52   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------ 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de 

comunicação prévia (taxa geral) 
  

  
66,95 € 

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2 1 78,05 € 78,05 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 89,20 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

100,45 

€ 
0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção 12 12,20 € 146,40 € 

n.º 11 
Anexos, garagens 33,00 1,05 € 34,65 € 
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Art.º 76, n.6 

Vistoria  55,70 € 55,70 € 

  TOTAL      381,75 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………….∑ 162,52 € + 381,75 € = 544,27 € 

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 03 de Novembro de 2021 -------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 10.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DOUTOR NUNO CHAVES, DATADO DE 

11.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.10. LEGALIZAÇÃO DE GARAGEM DE APOIO A EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA 

– RUA ARTUR MARIA AFONSO, SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – ARMINDO FONTOURA 

GONÇALVES – PROCESSO Nº 629/21 – INFORMAÇÃO Nº 2113/SCOU/2021 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA – DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 05.11.2021. ----- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através do requerimento n.º 1854/21, referente ao processo n.º 

629/21, o Sr.º Armindo Fontoura Gonçalves, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção, de uma garagem de apoio a um edifício de 

“habitação coletiva”, sito, na rua Artur Maria Afonso, freguesia de 

Santa Maria Maior no concelho de Chaves. ---------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano, tem a área total 750,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 2362 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1333/20090226 - B, da freguesia de Santa Maria Maior. ---- 

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana, o prédio urbano tem a 

área total 750,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 2362 NIP, da 

freguesia de Santa Maria Maior no concelho de Chaves. -------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 34/73, para construção de um edifício de 

habitação coletiva, de r/chão e andar, com a área de 486,00 m2. ----- 

2.2- Licença de Utilização n.º 2/79, para habitação (4 fogos/4 

frações); ---------------------------------------------------------- 

2.3- Processo Fiscalização 54/FIS/2019. ----------------------------- 

2.4- Processo Fiscalização 151/FIS/2019. ---------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: --------------------------------------- 
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- Certidão das Finanças; ------------------------------------------- 

- Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------------

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:2 000; --------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declaração do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

-             - Cortes à escala de 1:100; ----------------------------------------- 

-             - CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

-             - Fotografias; ------------------------------------------------------ 

-             - Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa do projeto da rede de drenagem 

de águas pluviais e respetivo termo de responsabilidade; ----------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1-O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A e artigo 27.º do Dec.- Lei 555/99, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar 

à legalização das obras de construção de uma garagem e alterações à 

licença de construção, do edifício de habitação coletiva. ----------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial -----------------------

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ------------ 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ---------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização, da construção, de uma 

garagem, a integrar na fração autónoma “B”, de um edifício de habitação 

coletiva, licenciado ao abrigo da licença de obras n.º 34/73, 

preconizando um aumento da área bruta de construção de 16,00 m2. --- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2021-09-23, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”32/2021”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------ 

5.3 - Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

garagem, objeto de pedido de legalização das obras de construção. --- 
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5.4- A obra de construção da garagem, respeitam o índice de construção 

estabelecido para o local, que é nestes casos de 1,20 m2/m2 aplicado á 

área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de construção) = 

750,00 m2 x 1,20 m2/m2 = 900,00 m2 (máxima área bruta de construção 

permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de construção de 

502,00 m2, o que implica um índice de construção de 0,67 m2/m2 < 1,20 

m2/m2 (índice de utilização do local). ------------------------------- 

5.5- As obras de construção a legalizar, respeitam os artigos 18.º e 

a subalínea i) da alínea a1), do n.º 2, do artigo 19.º, do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

5.6- O edifício de habitação coletiva, com quatro fogos, está 

constituído em regime de propriedade horizontal, com a constituição 

de 4 frações autónomas. Com as obras que se pretende legalizar, há uma 

alteração ao título constitutivo de propriedade horizontal existente. 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ---------------------- 

7.1-De acordo com o n.º 2, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 314/2010, 

a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o montante de 

21,28 euros. -------------------------------------------------------- 

  7.2-As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

112,45 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3-O valor total das taxas a liquidar é assim de 133,73 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que se trata de uma edificação secundária, 

destinada a “garagem”, que foi levada a efeito, sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio. --------------------------- 

8.2- Considerando, que o edifício principal, onde se encontram as 

frações autónomas destinadas a habitação e no qual, vai ser integrada 

a edificação secundária é uma preexistência, de acordo com o disposto 

na alínea b), do n.º1, do art.º5, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

8.3 – Considerando, que a construção de apoio á edificação principal, 

destinada a garagem, não afeta a estética, as condições de salubridade 

e insolação dos edifícios. ------------------------------------------ 

8.4- Considerando, que as obras levadas a efeito sem os necessários 

atos administrativos de controlo prévio, cumprem as disposições da 

subalínea i) da alínea a1) do n.º 2 do artigo 19.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------------- 

  8.5- Considerando, que não são necessárias obras de correção e/ou 

adaptação na edificação secundária, destinada a garagem e que esta 

edificação, não tem autonomia, desligada do edifício principal, 

destinado a habitação coletiva, o título a emitir será o “aditamento 

ao alvará de licença de construção n.º 34/73”. ---------------------- 
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9 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, 27.º do RJUE e 

artigo 73.º- C do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos, os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de licença 

especial de legalização. -------------------------------------------- 

     c) Caso, a Câmara Municipal delibere deferir, o presente pedido de 

legalização, das obras de construção da garagem, e constatando-se que 

o prédio urbano, no qual se insere, a edificação secundária, se 

encontra titulado por alvará de licença de construção, o título a 

emitir, será o “aditamento ao alvará de licença de construção n.º 

34/73”, que deve ser requerido, pelo interessado, no prazo de 30 dias 

úteis, após a referida deliberação. ---------------------------------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) – com aumento de área de 16,00 m2 --------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  ------------ 

 
QUADRO III           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 1 0,16 0,16   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,22 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 0,52 0,52   

       
C - custo das obras existentes na via pública   1,33      
A - área bruta da obra a realizar     16 m2 

      

 

Anexos, garagens e obras similares em 

terrenos onde já se encontre construído 

edifício de habitação coletiva     
  - n.º 2 do artigo 25.º      
 T = C x A   T = 21,28   € 

 QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       



                                                                F. 23 

                                                                  _____________________ 

 

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     39,95 € 

n.º11 
Anexo de apoio/garagens 16,00 m2 1,05 € 16,80 € 

Art.76,n.º6 
Vistoria  55,70€ 55,70 € 

  TOTAL      

112,45 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………… ∑ 21,28 € + 112,45 € = 133,73 € 

À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 05 de Novembro de 2021 ------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 10.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DOUTOR NUNO CHAVES, DATADO DE 

11.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.11. PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO PARA 3 LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO – AREGOS, SANTA MARIA MAIOR – IMOANTOLIN LDA – PROCESSO 

Nº 11/01 – INFORMAÇÃO Nº 2111/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA 

GOMES FERNANDES, DATADA DE 05.11.2021. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A firma IMOANTOLIN, LDA, através do requerimento nº 2394/21, referente 

ao processo nº 11/01, na qualidade de proprietária de todos os lotes 

do loteamento com alvará nº 1/2020, que veio repor a disciplina 

urbanística consignada no alvará de loteamento n.º 1/2006, loteamento 

localizado na Rua dos Aregos, na freguesia de Santa Maria Maior, vem 

solicitar os seguintes pedidos: ------------------------------------- 

a) Uma alteração à licença já aprovada em reunião do executivo 

camarário de 19/8/2021, que consiste em um pedido de dispensa de 3 

lugares de estacionamento, na área afeta a estacionamento privativo 

dos lotes; ---------------------------------------------------------- 

b) No pedido de emissão do aditamento ao alvará de loteamento, 

incluindo a alteração acima referida juntamente com as restantes 

alterações aprovadas em reunião de câmara de 19/8/2021. ------------- 

2. ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO ------------------------------------ 

2.1. Consultado os antecedentes constata-se que: ------------------- 

a) O pedido refere-se ao loteamento com alvará nº 1/2006, em nome 

de Fernando Manuel Gonçalves Fernandes Dias, onde são constituídos 7 

lotes para habitação coletiva e comercio, obras de urbanização, áreas 

de cedência ao domínio público, condicionantes de licenciamento, prazo 

para conclusão de obras e caução; ---------------------------------- 

b) Em 30 de novembro de 2017, a Câmara Municipal declarou a 

caducidade do alvará de loteamento, bem como da comunicação prévia nº 

3/11 que incidia sobre o lote nº 1, tendo como fundamento o 

incumprimento do prazo que estava estipulado para a conclusão das 
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obras de urbanização e suas prorrogações, nos termos do nº 3, do artigo 

71º do DL. 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual; ---------- 

c) Em 16 de abril de 2019, acionamento da garantia bancária com o 

objetivo da Câmara Municipal se substituir ao loteador para efetuar 

as obras de urbanização, de acordo com o artigo 84º do RJUE, empreitada 

a cargo da Divisão de Obras Públicas do Município. A referida 

empreitada ainda estará em execução; -------------------------------- 

d) A 1/6/2020, foi emitido o alvará de loteamento nº 1/2020, que 

veio repor a disciplina urbanística consignada no alvará de loteamento 

nº 1/2006, incorporando as alterações solicitadas pela firma 

Imoantolin, Lda. na qualidade de proprietária de todos os lotes, 

diminuindo o número de lotes de 7 para 4 e alterando as demais 

especificações do loteamento; --------------------------------------- 

e) Com a emissão do alvará nº 1/2020, foi ainda celebrado contrato 

de urbanização entre o Município de Chaves e a Imoantolin, Lda. 

referente à responsabilidade de execução das obras de urbanização aí 

descritas, inclusive da área privativa dos lotes afeta a 

estacionamento. Para garantir a boa e regular execução das obras de 

urbanização, foi prestada caução a favor do Município no valor de 

22.704,35€. De acordo com o nº 3, do artigo 2º, do referido contrato 

de urbanização, a Imoantolin, Lda. acordou ainda “executar e assumir 

o respetivo custo por eventuais alterações ao projeto que venham a ter 

lugar no decurso da execução daquelas”; ----------------------------- 

f) A 19/8/2021, a Câmara Municipal deliberou aprovar um pedido de 

alteração à licença de loteamento formulado pela agora requerente, que 

consistia no aumento do número de fogos, o aumento da área afeta ao 

estacionamento privativo dos lotes e a diminuição da área de cedência. 

Foi ainda deliberado o pagamento de compensação ao Município 

decorrente dessa alteração no valor de 8.997,70€ e o consequente 

eventual aditamento ao contrato de urbanização acima mencionado. ---- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

3.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves os prédios em 

questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e 

urbanizáveis, da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----------------- 

b) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre os 

prédios não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

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

3.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

É requerida uma alteração à licença, nos termos do artigo 27º, do 

Regime de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro e subsequentes alterações. ------------ 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1. Recorda-se que o pedido de alteração à licença aprovado em reunião 

de Câmara de 19/08/2021, consiste em: ------------------------------- 

a) Aumento do número de fogos dos lotes nº 2, nº 3 e nº 4 com um 

acréscimo de 3 fogos por lote, perfazendo 9 fogos a mais no total. Os 

lotes nº 2, nº 3 e nº 4, terão assim 23 fogos cada. O alvará de 

loteamento nº 1/2020 na globalidade aumenta o número de fogos de 86 

fogos para 95 fogos; ------------------------------------------------ 

b) Aumento da área privativa dos lotes destinada a estacionamento em 

254 m2, de 1.164,00 m2 para 1.418,00 m2 e aumento do número de lugares 

de estacionamento em 10 lugares, de 58 para 68 lugares, resultado do 

aumento do número fogos; -------------------------------------------- 

c) Diminuição e reconfiguração da área de cedência em 254 m2, de 

9.930,00 m2 para 9.676,00 m2, mais concretamente na diminuição da área 

de cedência para espaços verdes e de utilização coletiva de 6.388,15m2 
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para 6.134,15 m2. Consistindo na reconfiguração e relocalização da 

ligação do estacionamento privativo dos lotes à rua dos Aregos e 

diminuição das áreas verdes; ---------------------------------------- 

d) Não prevê alterar as restantes especificações dos lotes, nem demais 

infraestruturas. --------------------------------------------------- 

4.2. No presente pedido vêm solicitar a dispensa de 3 lugares de 

estacionamento no parque privativo dos lotes, alegando dificuldade de 

execução da obra decorreste da descoberta de um afloramento rochoso 

encontrado na proximidade da estrema e de edificações confrontantes, 

que pela proximidade será de difícil remoção.  --------------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO ---------------------------------------------  

5.1. Da análise do pedido de alteração agora apresentado: ------------ 

a) Os lugares de estacionamento necessários à operação urbanística 

advêm do determinado no artigo 12º do regulamento do PDM em função do 

uso, no presente caso- habitação coletiva. --------------------------  

b) Na presente situação recorda-se que o loteamento prevê 10.769,00m2 

de área bruta de construção de habitação coletiva, distribuídos por 

95 fogos e 207,00 m2 de comercio. ----------------------------------  

c) A requerente vem alegar a dispensa dos 3 lugares de estacionamento 

uma vez que no total do loteamento se distribuirão 223 lugares de 

estacionamento do seguinte modo: ------------------------------------ 

i. Em cave no perímetro dos 4 lotes – 122 lugares; ----------------- 

ii. Parque privativo dos lotes – 65 lugares; ------------------------ 

iii. Estacionamento público – 36 lugares. ---------------------------- 

d) A dificuldade de remoção do maciço rochoso foi corroborada 

verbalmente pelo técnico Municipal responsável pelo acompanhamento da 

empreitada das obras de urbanização; -------------------------------- 

e) A dispensa de previsão dos lugares de estacionamento encontra-se 

prevista no nº 5 do mesmo artigo 12º do regulamento do PDM, devendo 

ser devidamente justificada, enquadrada e submetida à consideração do 

Município; --------------------------------------------------------- 

f) Uma vez que se propõe manter a área a lotear e a área bruta de 

construção, não haverá lugar a cedências de áreas adicionais, tal como 

determinado no artigo 21º do regulamento do PDM. Nessa sequência, 

manter-se-á o valor da compensação ao Município constante da 

deliberação de 19/8/2021, no montante de 8.977,70 €. ---------------  

g) Relembra-se ainda que a alteração pressupõe aditamento das obras 

de urbanização, obras que são o objeto do contrato de urbanização 

entre o Município e a Imoantolin, Lda. No referido contrato de 

urbanização a empresa assumiu a responsabilidade da execução das obras 

de urbanização aí elencadas bem como as despesas de eventuais 

alterações. Para garantia da boa e regular execução dessas obras 

prestou caução no valor de 22.704,35€. Recorda-se ainda que decorre a 

execução da empreitada a cargo do Município, mais concretamente na 

Divisão de Obras Públicas. Nesse sentido, procurando agilizar a 

interação, foi solicitado à Divisão de Obras Públicas a eventual 

revisão, redução ou reforço, do valor da caução, decorrentes desta 

alteração, que apresentou a correção do orçamento para o valor de 

33.182,31€, conforme documento anexo à presente informação. Assim, 

tornar-se-á necessário reforçar o valor da caução na diferença, a que 

corresponde 10.477,96€ (22.704,35€-33.182,31 €); ------------------- 

h) O reforço da caução bem como das obras a que destinam garantir 

expresso na planta desenhada, ser comunicado à Divisão de 

Administração Geral de forma a formalizar o aditamento ao contrato ao 

contrato de urbanização. -------------------------------------------- 

5.2. Do pedido de emissão de aditamento ao alvará: ----------------- 
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a) Caso se entenda superiormente aprovar os pontos acima solicitado 

e o eventual aditamento ao contrato de urbanização; ----------------- 

b) Considerando que o pedido está instruído com os elementos 

mencionados no nº 1, do artigo 2º, da portaria nº 216-E/2008, de 3 de 

março que define os elementos instrutórios relativos à emissão de 

alvará de operação de loteamento, designadamente: ------------------ 

i. CD; ------------------------------------------------------------ 

ii. Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ---------------------------- 

iii. Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência. -------------------------------------- 

c) Consta ainda do processo, a Guia nº DRI 00/2893, no montante de 

8.977,70€, relativo ao pagamento da compensação ao Município pela 

diferença de área de cedência; -------------------------------------- 

d) Reunidas as demais condições e a apresentação pela requerente do 

reforço da caução no montante de 10.477,96€, estar-se-á em condições 

de propor superiormente a emissão do 1º aditamento ao alvará de 

loteamento nº 1/2020, que veio repor a disciplina urbanística 

consignada no alvará de loteamento nº 1/2006. ---------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------ 

Face ao exposto, primeiramente coloca-se à consideração superior, a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

a) Solicitar à requerente a apresentação do reforço da caução no valor 

de 10.477,96€ destinado a garantir a boa e regular execução das obras 

de urbanização, de acordo com o artigo 54º do RJUE; ----------------- 

b) Comunicar à Divisão de Administração Geral o reforço da caução bem 

como das obras a que destinam garantir, expresso na peça desenhada, 

de forma a formalizar o aditamento ao contrato ao contrato de 

urbanização; -------------------------------------------------------  

c) Na sequência da apresentação do reforço da caução, coloca-se à 

consideração superior que seja emitido o respetivo título - 1º 

Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2020, que veio repor a 

disciplina urbanística consignada no alvará de loteamento nº 1/2006, 

incluindo a dispensa de 3 lugares de estacionamento, depois de 

liquidadas todas as taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará, 

previstas no artigo 117.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 

na sua redação atual (taxas a calcular pelos serviços 

administrativos): -------------------------------------------------- 

i. De seguida e nos termos do disposto no n.º 7, do artigo 27.º, do 

DL 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, o aditamento deverá 

ser comunicado oficiosamente à conservatória do registo predial 

competente, para efeitos de averbamento. ----------------------- 

ii. A fim de dar cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 287/2003, 

de 12 de novembro e ulteriores alterações, o promotor, deve no 

prazo de 60 dias à emissão do 1º Aditamento ao alvará de loteamento 

1/2020, fazer prova junto deste processo administrativo registado 

com o nº 11/01, de que procedeu à comunicação daquele título na 

Repartição dos Serviços de Finanças de Chaves. ----------------- 

iii. Após a emissão do referido título, deverão ser cumpridas as 

formalidades de publicidade previstas no artigo 78.º, do DL 555/99 

de 16/12 na sua redação atual. --------------------------------- 

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

- Contrato de urbanização; ------------------------------------------ 

- Orçamento das obras corrigido pela Divisão de Obras Publicas. ----- 

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

Chaves, 5 de novembro de 2021 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, (Susana Gomes Fernandes, Arq.ª) ----------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 10.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

estratégia perfilada e proponho que superiormente seja deferido o 

pedido de emissão do 1º Aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 

nº 1/2020, nos termos e para os efeitos preconizados no item “6. 

Proposta de Decisão” deste documento. ------------------------------   

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

11.11.2021: -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.12. PEDIDO DE VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE DE EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO COLETIVA – AVENIDA NUNO ÁLVARES CABRAL Nº 16, 1º DIREITO, 

SANTA MARIA MAIOR – CHAVES – MANUEL MARIA MENDES SANTOS – PROCESSO Nº 

88/21 – INFORMAÇÃO Nº 2043/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 02.11.2021. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÂO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

262/21, constante no processo nº 88/21, Manuel Maria Mendes dos Santos, 

na qualidade de locatário da fração habitacional - 1º Direito, situada 

no edifício destinado a habitação coletiva, na Avenida Nuno Álvares, 

nº 16, 5400 – 419 Chaves   solicita a realização de vistoria técnica, 

para verificação das condições de segurança, de salubridade ou de 

arranjo estético do edifício. --------------------------------------  

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto referido em epígrafe existem os seguintes 

antecedentes: ------------------------------------------------------ 

-Licença de obras nº 447, de 01-10-65, emitida em nome de João Dias 

Montezinho, destinado à construção de edifício constituído por 4 fogos 

e Garagens. --------------------------------------------------------- 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO ---- 

No seguimento da comunicação do interessado, foram encetados os 

seguintes procedimentos: -------------------------------------------- 

3.1-INFORMAÇÃO Nº 1682/SCOU/2021, de 26-08-2021, propondo-se a 

realização de vistoria técnica a 21 de Setembro de 2021, a partir das 

10:30 horas. -------------------------------------------------------- 

3.2-Mediante o ofício com a referência 384/DOTGU/2021, de 31-08-2021  

registado  no Serviço de Expediente com o nº 2461, o interessado tomou 

conhecimento  do dia previsto para a concretização da vistoria técnica.  

3.3-Realização no dia 21 de Setembro de 2021, de uma vistoria técnica, 

a que se refere o artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, com vista a verificar as condições de segurança e 

salubridade, da fração autónoma situada no edifício localizado na 

Avenida Nuno Álvares, nº 16, 1º Direito. ---------------------------- 

4-DA REALIZAÇÂO DAS OBRAS PROPOSTAS NO AUTO DE VISTORIA DE 21-09-2021 

4.1-No seguimento da reclamação, apresentada pelo Srº Manuel Maria 

Mendes Santos, na qualidade de arrendatário da fração habitacional, 

situada no 1º Andar Direito do  edifício destinado a habitação 
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coletiva, na Avenida  Nuno Álvares, nº 16,  5400 – 419 Chaves, foi 

realizada vistoria técnica  no dia 21 de Setembro de 2021, ao imóvel, 

propriedade da Dª Maria José Esteves Montezinho Blake,  a que se refere 

o artigo 90º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-

Lei nº 66/2019, de 21/5, da qual foi lavrado AUTO DE VISTORIA TÉCNICA, 

anexo, o qual se reproduz para todos os efeitos legais, na presente 

informação técnica. ------------------------------------------------ 

4.2-De modo a suprimir as anomalias descritas no referido Auto de 

Vistoria Técnica e para correção de más condições de segurança e 

arranjo estético do edifício, destinado a habitação coletiva, na 

Avenida  Nuno Álvares, nº 16,  em  Chaves,     deverão ser tomadas as 

medidas corretivas adequadas, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 

89º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 

66/2019, de 21/5, com a realização das seguintes obras:  ----------- 

a) Reparação dos portões de acesso ao imóvel, com a substituição da 

rede e pintura. ----------------------------------------------------- 

b) Colocação do tubo de queda, no Alçado Principal, de forma a que 

a rede de Drenagem de Águas Pluviais do edifício, funcione em pleno. 

c) Limpeza dos vidros existentes na claraboia do edifício. ------- 

d) Limpeza do espaço comum às quatro frações, situado no Rés-do-

Chão, para melhoria da sua segurança e arranjo estético. ----------- 

4.3-O prazo proposto pela comissão de vistorias, para a realização das 

obras, mencionadas nas alíneas a), b), c) e d) do item 3.1.2, 

correspondentes às mencionadas no capítulo 3 do Auto de Vistoria é  

fixado em 90 dias. -------------------------------------------------- 

5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,  

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a  seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

• Delibere, nos termos do  disposto no nº 2 do artigo 89º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019, 

de 21/5, a realização das obras mencionadas no item 3.1.2,  da presente 

informação técnica, de modo a suprimir as anomalias descritas no 

referido Auto de Vistoria Técnica e para correção de más condições de 

segurança e arranjo estético do edifício. --------------------------- 

• Delibere aprovar o prazo de 90 dias, proposto pela comissão de 

vistorias, para a realização das obras, necessárias à correção das más 

condições de segurança e arranjo estético, do edifício, destinado a 

habitação coletiva, situado na Avenida Nuno Álvares, nº 16, em Chaves.      

5.2-Dê-se a conhecer a resolução que recair sobre a presente informação 

técnica à proprietária a seguir mencionada, para realização das obras 

preconizadas no capítulo 3, do mesmo Auto: ------------------------ 

-Maria José Esteves Montezinho Blake, Travessa Drº Eduardo Torres, nº 

113, 4460 – 302 Senhora da Hora. ----------------------------------- 

5.3-Notificar o requerente da resolução que recair, sobre a presente 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

EM ANEXO: ----------------------------------------------------------- 

-AUTO DE VISTORIA (Artigo 90º, nº 4 do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 

de Dezembro, na sua versão final). ----------------------------------

À Consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 2 de Novembro de 2021 --------------------------------------- 
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A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 15.11.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. ----------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.13. DECLARADA CADUCIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE ARMAZÉM 

AGRÍCOLA – LUGAR DA PORTELA GRANDE, SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE – CHAVES 

– MARINELA DE LURDES DIAS SEQUEIRA PEREIRA – PROCESSO Nº 225/05 – 

INFORMAÇÃO Nº 360/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DO ASSISTENTE TÉCNICO, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA 

DE 28.09.2021. ------------------------------------------------------ 

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 um armazém agrícola, 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. -----------------------------------------  
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Notificar a interessada do teor da presente informação e respetiva 

deliberação camarária que recair sobre a mesma. ---------------------  

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

Chaves, 28 de setembro de 2021 --------------------------------------  

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 28.09.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

09.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.14. DECLARADA CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO – LOTEAMENTO 

DO KIMBO 2/07, LOTE 2 – SAMAIÕES – PESSOA & FILHO LDA – PROCESSO Nº 

166/08 – INFORMAÇÃO Nº 367/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DO ASSISTENTE TÉCNICO, PAULA CRISTINA 

DIAS, DATADA DE 28.09.2021. ----------------------------------------- 

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 

278/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, 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. --------------------------------------------------   
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A firma Pessoa & Filho Lda. apresentou nova comunicação prévia para a 

mesma operação urbanística - habitação unifamiliar, através do 

processo nº 415/21, tendo sido admitida em 22/06/2021 a Comunicação 

Prévia n.º 5/21. ---------------------------------------------------  

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, 28 de setembro de 2021 -------------------------------------- 

O Assistente Técnico, Paula Cristina Dias. --------------------------  

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 28.09.2021:  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação infra. ------------------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

09.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.15. DECLARADA CADUCIDADE DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR – QUINTA DO BRUNHEIRO, LOTEAMENTO 1/01 – LOTE 7, VILAR DE 

NANTES – ARMÉNIO JOSÉ AFONSO MORAIS – PROCESSO Nº 964/19 – INFORMAÇÃO 

Nº 434/SAA/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DO ASSISTENTE TÉCNICO, PAULA CRISTINA DIAS, DATADA DE 

14.10.2021. -------------------------------------------------------- 

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 

285/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 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 27/07/2021, 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. ---------------------  

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 
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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, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 04.11.2021:  

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 infra. -----------------------------------------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

07.11.2021: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

3.16. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM NOME DE JUNTA DE FREGUESIA 

DE S. PEDRO DE AGOSTÉM NA PONTE DE LAGARELHOS ER 314, – P.º 915/21 – 

NA LACALIDADE DE LAGARELHOS – S. PEDRO DE AGOSTEM – INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

N.º 469/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR 

ENGENHEIRO MIGUEL BÁRCIA, DATADA DE 18/11/2021.---------------------- 

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 do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

São Pedro de Agostém, vem esta solicitar colocação de sinais rodoviário 

na Ponte de Lagarelhos situada na Estrada Regional 314.-------------- 

2. 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 nas imagens 

seguintes:---------------------------------------------------------- 
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• Colocação de sinais verticais (A4a) – Passagem Estreita a 150m 

da chegada à Ponte de Lagarelhos nos dois sentidos, Lagarelhos / France 

e France / Lagarelhos, conforme (imagem 1 e 2, folha 1 em anexo);----   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 (Passagem Estreita Lagarelhos/France) ---------------------- 

Imagem 2 (Passagem Estreita France/Lagarelhos)----------------------- 

• Colocação de um sinal vertical (B6 – Prioridade nos estreitos da 

faixa de rodagem) junto à Ponte de Lagarelhos no sentido 

Lagarelhos/France, (imagem 3, folha 1 em anexo);--------------------- 

• Colocação de um sinal vertical (B5 – Cedência de passagem nos 

estreitamentos da faixa de rodagem) junto à Ponte de Lagarelhos no 

sentido France/Lagarelhos, (imagem 3 e 4, folha 1 em anexo);--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 (Prioridade de Passagem Lagarelhos/France) -----------------            

imagem 4 (Cedência de Passagem France/Lagarelhos)-------------------- 

• Substituição das quatro Balizas de Posição em mau estado 

existentes na Ponte de Lagarelhos, (2x(O7a) e 2x(O7b) – Baliza de 

Posição), imagem 5 e 6, folha 1 em anexo;---------------------------- 
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Imagem 5 (Baliza de Posição Lagarelhos/France)                           

imagem 6 (Baliza de Posição France/Lagarelhos)----------------------- 

• Colocação de um sinal vertical (B2 - Paragem Obrigatória em 

Cruzamento ou Entroncamento) no caminho agrícola com forme, (imagem 

7, folha 1 em anexo);------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 (Paragem Obrigatória em Cruzamento ou Entroncamento)-------- 

• Remoção do sinal existente em mau estado, colocado por arames no 

poste de eletricidade conforme (imagem 8);--------------------------- 

Imagem 8 (Sinal existente a remover)--------------------------------- 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 450,00€ (quatrocentos 

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:--------- 

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 Freguesias de São Pedro de Agostém, o 
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Senhor Pedro Manuel Pereira Barroco 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 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 18/11/2021:--------------------- 

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 VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FRANCISCO CHAVES DE MELO, 

DE 18/11/2021:------------------------------------------------------ 

À reunião de Câmara para decisão.------------------------------------ 

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. PROCEDIMENTO N.º 32/DOP/2019 – EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO 

PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO”. - APRESENTAÇÃO DE TRADUÇÃO 

LEGALIZADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REDIGIDOS EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA. RATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

25/UCE/2021. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------ 

1. Em reunião do Executivo Municipal, realizada no dia 28.10.2019, 
foi aprovado o relatório final elaborado pelo júri competente, 

tendente à adjudicação da empreitada “Reabilitação do Parque Infantil 

do Jardim do Tabolado”, à firma Vipeca, Obras Y Servicios, S. L., 

Pessoa Coletiva n.º B32191116, com sede social em Verin, Ourense, 

Espanha, pelo preço contratual de € 449 743,67 (quatrocentos e quarenta 

e nove mil, setecentos e quarenta e três euros e sessenta e sete 

cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor. -------------------------- 

2. Em consonância com o disposto nos artigos 77.º e 100.º, do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), através do ofício Ref.ª 432/GNE/DCG/2019, 

datado de 05.11.2019, disponibilizado na plataforma eletrónica Vortal, 

foi, no mesmo dia, notificada a referida empresa da dita adjudicação, 

bem como do prazo para proceder à apresentação dos documentos de 

habilitação. ------------------------------------------------------- 
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3. A aludida empresa, veio, em 18.11.2019, através da supramencionada 

plataforma, disponibilizar a totalidade dos documentos de habilitação, 

tendo sido apresentados em língua espanhola a deliberação de inscrição 

no “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Classificadas del 

Sector Público”, a escritura pública de delegação de poderes em Vicente 

Pérez Silva, os registos criminais dos titulares do órgão de gerência 

e da empresa, a certidão comprovativa de não dívida à segurança social 

espanhola e a certidão comprovativa da situação regularizada perante 

a administração fiscal espanhola. ----------------------------------- 

4. Atentos ao disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 4.º, da Portaria n.º 

372/2017, de 14 de dezembro4 e, em conformidade com a estratégia 

procedimental sugerida na Informação/Proposta n.º 18/2021, da Unidade 

de Contratos e Expropriações, sancionada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, em 18.09.2021, foi a empresa 

adjudicatária notificada para proceder à apresentação da tradução 

legalizada dos documentos de habilitação, oportunamente 

disponibilizados e, melhor, identificados no ponto anterior. -------  

5. No pretérito dia 08 de novembro, veio, a dita empresa, através de 
mensagem de correio eletrónico, remeter a este Município a tradução 

dos aludidos documentos, elaborada pela tradutora ajuramentada Maria 

Mercedes San Juan Arcos, tradutora-intérprete nomeada pelo Ministério 

de Assuntos Exteriores e de Cooperação espanhol, com o n.º 2550. ---- 

6. Assim sendo, à luz do disposto na alínea c), do n.º 2, do Artigo 
156.º, do Código do Procedimento Administrativo (CPA), pode ser 

atribuída eficácia retroativa à apresentação da tradução legalizada 

dos documentos de habilitação que, à data, foram apresentados na língua 

original espanhola e, nessa justa medida, ser ratificada a deliberação 

camarária de 28.10.2019, consubstanciada na prática do ato de 

adjudicação da execução da empreitada “Reabilitação do Parque Infantil 

do Jardim do Tabolado”, à empresa Vipeca, Obras Y Servicios, S. L., 

mantendo-se inteiramente válido e em vigor o contrato da empreitada 

assinado em 07.01.2020, registado nesta UCE sob o n.º 1/2020. ------- 

II – PROPOSTA DE ATUAÇÃO -------------------------------------------- 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito, acima expostas e em 

coerência com a atuação havida, em respeito pelo princípio da unidade 

de decisão, aquando da prática do ato adjudicatório, tomo a liberdade 

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

a) Agendamento da presente Informação/Proposta para a próxima reunião 
do executivo camarário, enquanto órgão competente para contratar, em 

vista à prática da decisão administrativa consubstanciada na 

atribuição de eficácia retroativa à apresentação da tradução 

legalizada dos documentos de habilitação, mais concretamente da 

deliberação de inscrição no “Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Classificadas del Sector Público”, da escritura pública de 

delegação de poderes em Vicente Pérez Silva, dos registos criminais 

dos titulares do órgão de gerência e da empresa, da certidão 

comprovativa de não dívida à segurança social espanhola e da certidão 

comprovativa da situação regularizada perante a administração fiscal 

espanhola, ratificando a deliberação camarária de 28.10.2019, 

consubstanciada na prática do ato de adjudicação da execução da 

empreitada “Reabilitação do Parque Infantil do Jardim do Tabolado” à 

empresa Vipeca, Obras Y Servicios, S. L., pelo valor de € 449 743,67 

                                                           
4 Todos os documentos de habilitação deverão ser redigidos em língua 

portuguesa e aqueles que pela sua própria natureza ou origem estejam 

redigidos em língua estrangeira, deve a adjudicatária fazê-los 

acompanhar de tradução devidamente legalizada. ---------------------- 
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(quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e três 

euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, mantendo inteiramente válido e em vigor o contrato da empreitada 

assinado em 7 de janeiro de 2020, registado na UCE sob o n.º 1/2020.- 

b) Dispensar a audiência prévia da adjudicatária e dos concorrentes, 
da fase de formação do contrato, por ausência de utilidade de tal 

diligência, à luz do disposto na alínea c), do n.º 1, do Artigo 124.º 

do CPA. ------------------------------------------------------------- 

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

Chaves, 12 de novembro de 2021. ------------------------------------- 

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

(Fátima Calvão) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 12.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente e em concordância com o teor da estratégia contante da presente 

informação técnica. À consideração superior. ------------------------ 

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

NEGREIRO, DE 12/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho praticado 

pelo chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2021.11.12. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.2. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.  

Foi presente a informação nº 567/2021, 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 88, de 8 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”. ------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 995.027,03€ (Novecentos e 

noventa e cinco mil, vinte sete euros e três cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

em epígrafe, que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 3372, 

no dia 19 de abril de 2018. ----------------------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 6 de setembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 12 de setembro de 2018. ---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 17 de setembro de 2018. --------------------------------- 
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8. Em 30 de outubro de 2018, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude de se alterar o projeto de avac ventilação, tendo-se retomado 

os trabalhos em 10 de fevereiro de 2020. ---------------------------- 

9. Aos 23 de março de 2020, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude da pandemia Covid-19, tendo-se retomado os mesmos em 25 de 

maio de 2020. ------------------------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de dezembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementares no valor de 388.919,17€, tendo 

proporcionalmente prorrogado o prazo por 145 dias, até 24 de julho de 

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

11. De harmonia com a deliberação camararia tomada reunião ordinária, 

do dia 22 de julho de 2021, o Município de Chaves aprovou prorrogação 

de prazo até 22 de setembro de 2021. --------------------------------

12. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

19 de novembro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo por um período 

de 60 dias para a conclusão da empreitada. -------------------------- 

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

1. O projeto da obra, contempla a conservação, restauro, preservação 

e recuperação dos espaços que compõem o conjunto arquitetónico das 

estruturas arqueológicas existentes, promovendo as condições 

necessárias para a reativação do sistema hidráulico de abastecimento 

de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Prevê também a execução 

de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, hidráulicas, avac, 

melhoria da eficiência energética e ambiental e, musealização e 

promoção da estrutura arqueológica. --------------------------------- 

2. O prazo da obra, considerando o seu início na data da aprovação do 

plano de segurança e saúde, apos as suspensões de trabalhos e as 

prorrogações de prazo, deveria terminar no dia 21 de novembro de 2021. 

3. Durante o desenvolvimento dos trabalhos, verificaram-se vários 

constrangimentos relativos a algumas indefinições de projetos e na 

aprovação de materiais, no entanto as mesmas encontram nesta data 

resolvidas. -------------------------------------------------------- 

4. Verificaram-se também, e ainda se verifica dificuldades, na 

sequência da pandemia do vírus Covid-19. Foram declarados estados de 

emergência em Portugal, dificultando o normal desenvolvimento dos 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

5. O adjudicatário da obra efetuou pedido de prorrogação legal por um 

período de 60 dias, com base nos atrasos na implementação do projeto 

de museologia, que carece de fornecimento por parte do Município, a 

nível de projeto expositivo e fornecimento de conteúdos de projeto 

interativo. -------------------------------------------------------- 

6. Nesta fase, encontra-se o Município aguardar por parte da equipa 

projetista a aprovação dos elementos finais gráficos de imagem, vídeo 

e conteúdos submetidos pelo empreiteiro para aprovação, para posterior 

montagem de projeto de museologia. Estes elementos serão aprovados nos 

próximos dias. ------------------------------------------------------ 

7. Assim, com base no referido anteriormente, não se justifica 

conceder uma prorrogação superior a 30 dias. ------------------------ 

8. Assim, deverá ser concedida prorrogação de prazo por um período de 

30 dias, e não 60 dias conforme solicitado, dado que como anteriormente 

se referiu os conteúdos da musealização serão aprovados nos próximos 

dias. -------------------------------------------------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 



                                                                F. 39 

                                                                  _____________________ 

 
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 por um 

período de 30 dias; ------------------------------------------------- 

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, 19 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Ofício do pedido -------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.19. – 

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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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. “PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS”. 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 564/2021, 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 36, de 20 de fevereiro de 2020, Concurso 

Público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “PO NORTE – 

Eficiência Energética do Bairro dos Aregos”. ------------------------ 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária 

do dia 27 de abril de 2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa 

“Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, 

S.A.”, a execução da referida empreitada. --------------------------- 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, outorgado 

perante o oficial público da Autarquia em 19 de maio de 2020. ------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 1.430.007,00€ (Um milhão, 

quatrocentos e trinta e sete euros), acrescido do valor do I.V.A. à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

5. A empreitada é constituída por Três Lotes: ---------------------- 

LOTE 1 674.441,00€ Prazo de execução 365 dias; -------------- 

LOTE 2 392.303,00€ Prazo de execução 300 dias; -------------- 

LOTE 3 363.236,00€ Prazo de execução 300 dias. -------------- 

6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 
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reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 2 de junho de 2020. 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 29 de setembro de 2020. --------------------------------- 

8. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia 

19 de novembro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a 

conclusão da empreitada por um período de 90 dias, alegando que os 

trabalhos tiveram atrasos devido à situação epidemiológica da Covid 

19. ---------------------------------------------------------------- 

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

1. A empreitada prevê a reabilitação dos edifícios do Bairro Social 

dos Aregos, a nível de revestimentos exteriores, coberturas, 

caixilharias exteriores e, eficiência energética montagem de sistema 

solar térmico e esquentadores novos. -------------------------------- 

2. O prazo da obra, do LOTE 1, considerando o seu início na data do 

Auto de Consignação deveria terminar no dia 27 de novembro 2021. ---- 

3. Para o LOTE 2 e LOTE 3, os trabalhos encontram-se concluídos, tendo 

o prazo terminado em 24 de setembro de 2021. ------------------------ 

4. 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. ----------------------------------------------------- 

5. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados vários 

estados de emergência em Portugal. ---------------------------------- 

6. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da 

obra, viu-se confrontado com diversos constrangimentos, que 

determinaram a necessidade de prorrogação de prazo de execução da 

presente empreitada, designadamente efeitos de interrupção das cadeias 

de abastecimento, abrangendo materiais, equipamentos necessários e 

indispensáveis à execução dos trabalhos. ---------------------------- 

7. O adjudicatário da obra solicita prorrogação por um período de 90 

dias, até 25 de fevereiro de 2021, para o Lote 1. ------------------- 

8. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que 

se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de 

90 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante 

devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos 

necessários para a execução de toda a obra. ------------------------- 

9. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação 

de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar 

normalmente. ------------------------------------------------------- 

10. Caso a presente proposta de prorrogação de prazo seja aprovada, a 

conclusão da obra para o LOTE 1, será 25 de fevereiro de 2022. ------ 

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 90 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer 

acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido, 

devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da 

prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada; ----------------------------------------------------- 
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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, 19 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Email do pedido --------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.19. – 

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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI – PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº 565/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 

objeto a adjudicação da empreitada “Fontes Termais de Chaves e Segirei” 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 30 de março de 2020, 

o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros-Empreitadas – 

Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a execução da 

referida empreitada. ------------------------------------------------ 

3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 15 de 

abril de 2020. ------------------------------------------------------ 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em de 189.900,00€ (Quatrocentos 

e sessenta e cinco mil, seiscentos e dez 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 20 de abril de 2020. -----------------

6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 8 de junho de 

2020, pelo que a sua conclusão deveria ter ocorrido antes do dia 6 de 

setembro de 2020 ---------------------------------------------------- 

7. Foram concedidas duas prorrogações graciosas do prazo de execução, 

devendo este terminar no dia 30 de novembro de 2020. ---------------- 

8. Foi ainda aprovada a suspensão dos trabalhos até que se 

encontrassem reunidas as condições necessárias para que se pudesse 

efetuar a pintura do pavimento, que se traduzem na obtenção de valores 

de humidade baixos, o que nunca foi possível obter até ao verão de 

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

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

1 – Relativamente à pintura, quando se conseguiram as condições 

atmosféricas propícias à sua aplicação, verificaram-se as seguintes 

situações: --------------------------------------------------------- 

i) O local de intervenção aloja no seu centro a buvette, um pequeno 

edifício onde as águas termais são oferecidas como bebida, sendo 

visitada, na sua grande maioria, pelos numerosos aquistas que aqui se 
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deslocam. Neste local, devido à grande afluência de pessoas, também 

se fornecem informações sobre os diferentes tratamentos que são 

ministrados no balneário. ------------------------------------------- 

ii) Devido à situação de pandemia que nos assola, quer o balneário quer 

a buvette, estiveram durante vários meses encerradas não prestando 

qualquer serviço. Quando reabriram, em maio de 2021, estavam com 

perspetivas de vários visitantes, sendo um dos ex-libris a referida 

buvette. ----------------------------------------------------------- 

iii) A pintura do seu logradouro, iria manter este espaço encerrado ao 

público, não contribuindo para a boa imagem do Balneário das Termas 

de Chaves, constituindo, inclusive, uma má publicidade, o que aliado 

às rigorosas restrições  de que foram alvo durante os períodos de 

confinamento se traduz num grave retrocesso quer turístico quer 

económico. --------------------------------------------------------- 

iv) Desta forma, não foi levantada a suspensão da obra até ao dia em 

que o balneário encerrou, ou seja, no fim de outubro de 2021, tendo a 

suspensão sido levantada no dia 3 de novembro, já que o período 

compreendido,- entre o encerramento do balneário e este corresponderam 

a um fim-de-semana e à tradicional feira anula – a feira dos Santos, 

não havendo condições logísticas para o início dos trabalhos. ------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, e tendo em consideração as razoes de interesse 

público expostas, propõe-se ao executivo municipal, aprovar a 

prorrogação da suspensão dos trabalhos, com efeitos retroativos às 

datas referidas nos pontos anteriores ------------------------------- 

2 – A presente suspensão de prazo implicará a prorrogação do mesmo por 

período igual àquele que decorre entre a suspensão dos trabalhos e o 

seu levantamento. --------------------------------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 18 de novembro de 2021 ----------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.19. – 

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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. 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) – PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DE EXECUÇÃO -- 

Foi presente a informação nº 566/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu procedimento, por concurso público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Beneficiação do 

Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e 

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes 

(PAICD 3.3) --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária, do dia 2 de setembro de 

2019, foi adjudicada à empresa “ASG – Construções e Granitos, Lda ”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 30 de 

setembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 2.248.134,98€ (Dois Milhões, 

Duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e quatro euros e noventa 

e oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 420 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 4 de maio de 2020. ------------------- 

6. A comunicação da aprovação do PSS foi feita no dia 14 de maio de 

2020. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de dois contratos adicionais no valor de 

17.100,00€ e de 4.287,75€. O prazo para a execução destes trabalhos 

e, cumulativamente, de 174 dias. ------------------------------------ 

8. Desta forma, considerando o prazo inicial da obra, acrescido do 

prazo concedido para os trabalhos complementares, implica que a sua 

conclusão deveria ocorrer até ao dia 29 de novembro de 2021. -------- 

9. O empreiteiro vem solicitar a prorrogação do prazo da obra, até ao 

dia 28 de fevereiro de 2022, alegando para o efeito o seguinte: ----- 

a) Dificuldade no recrutamento de trabalhadores; ------------------- 

b) Dificuldades na prossecução dos trabalhos, agravadas desde o início 

da pandemia Covid-19; ----------------------------------------------- 

c) A dificuldade em programar a execução de trabalhos, devido ao facto 

de nos serem entregues os apartamentos para restauro aleatoriamente.  

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

1 – Relativamente ao solicitado, informa-se que: -------------------- 

a) Verifica-se que, com a presente conjuntura, não só na construção 

civil como nos demais setores de atividade, se têm verificado várias 

dificuldades ao nível da contratação de recursos humanos bem como na 

aquisição de materiais; --------------------------------------------- 

 b) Estas dificuldades refletem-se, assim, no desenvolvimento dos 

trabalhos já que se tem verificado a necessidade de transferir recursos 

de um tipo de trabalhos para outros. Esta situação verifica-se, por 

exemplo, na execução das fachadas em que o empreiteiro, não conseguindo 

encontrar subempreiteiro para este trabalho, concentrou nele a maior 

parte dos recursos próprios de modo a terminá-lo antes que as condições 

atmosféricas obriguem à suspensão do mesmo. Ao transferir estes 

trabalhadores, as restantes atividades veem o seu ritmo diminuído. -- 

c) Como não existem muitas habitações disponíveis para o alojamento 

temporário das famílias, o município vê-se obrigado a aguardar pelos 

apartamentos concluídos para esse efeito. Com o atraso na entrega 

desses apartamentos, também se atrasa o processo de desocupação e 

entrega de apartamentos ao empreiteiro para início dos trabalhos e 

assim sucessivamente. ----------------------------------------------- 

d) Tendo em consideração que, atualmente, se encontram praticamente 

concluídos os trabalhos dos arranjos exteriores e das fachadas dos 

edifícios e que os apartamentos concluídos e em fase de conclusão 

representam 2/3 do total, e tendo-se verificado ainda o reforço das 

equipas, estima-se que os trabalhos se encontrem concluídos dentro do 

prazo solicitado. --------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, e tendo em consideração que após a entrega dos 

apartamentos que se encontram em fase de conclusão, a realocação das 

famílias não seja um obstáculo, aliado ao facto de que com a conclusão 

das fachadas haverá mais recursos afetos aos trabalhos no interior dos 

apartamentos, propõe-se a prorrogação graciosa do prazo de execução 
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da obra, não havendo aqui direito à revisão de preços, pelo período 

de 91 dias, ou seja, até ao dia 28 de fevereiro de 2022, já que a não 

concessão desta prorrogação acarretaria graves inconvenientes para o 

Município. --------------------------------------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 18 de novembro de 2021 ----------- 

A Técnica Superior responsável pela fiscalização da obra ------------ 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.11.19. – 

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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

1.6. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA - RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO -- 

Foi presente a informação nº 550/2021, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, nº 177, de 10 de setembro de 2021 concurso 

público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada 

“Pavimentação da Rua da Várzea”. ------------------------------------ 

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

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da 

empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e 

Obras Públicas, S.A.” pelo valor 149.800,00 € (Cento e quarenta e nove 

mil e oitocentos Euros), IVA não incluído. -------------------------- 

Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e 

esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão 

quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo 

relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais. --------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo 

Municipal, que delibere no sentido de: ------------------------------ 

1.    Aprovação do relatório final da empreitada “Pavimentação da Rua 

da Várzea”; --------------------------------------------------------- 

2.   A adjudicação da empreitada à de empresa “Anteros Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.” pelo valor 149.800,00 

€ (Cento e quarenta e nove mil e oitocentos Euros), IVA não incluído, 

com um prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo relatório 

final à entidade competente para autorizar despesa, no caso, à Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

3. De salientar que o valor total da proposta (149.800,00 €) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 2.4.2. 0102/07030313 0203 

2002 I 40, e será faturado na sua totalidade em 2022, de referir que 

o valor de 28.250,00€ (Vinte e oito mil duzentos e cinquenta euros), 

corresponde a rede de abastecimento de água; ------------------------ 
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4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 

CCP, a nomeação de Cláudia Moura, como gestor do contrato, com a função 

de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o 

relatório de avaliação no final de obra; ---------------------------- 

5.  A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das 

disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e 

do nº 1 do artigo 98º do CCP; --------------------------------------- 

6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, se remeta o procedimento ao Unidade Flexível de 3.º 

Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo 

contrato com o adjudicatário. --------------------------------------- 

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

Divisão de Obras Públicas, 8 de novembro de 2021. ------------------- 

A Chefe de Divisão -------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues) ------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ----------------------------------------------------- 

Aos 8 dias do mês de novembro 2021, na Divisão de obras Públicas, 

reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído 

pelos seguintes membros: -------------------------------------------- 

- Presidente Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão de 

Obras Públicas; ----------------------------------------------------- 

- 1.º Vogal – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas; --------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da 

Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 

com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de 

adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório, 

no âmbito do presente procedimento. --------------------------------- 

No passado dia 27 de outubro procedeu-se á notificação do projecto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo --------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão. ---------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte: ---------------- 

Tornar definitiva, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no 

relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Pavimentação da Rua 

da Várzea” pelo valor de 149.800,00 € (Cento e quarenta e nove mil e 

oitocentos Euros), IVA não incluído, à empresa “Anteros Empreitadas, 

Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, com um prazo de 

execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final – à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai 

ser assinado pelos membros do júri ---------------------------------- 

O Júri -------------------------------------------------------------- 

O Presidente -------------------------------------------------------- 

Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues --------------------------------- 

Os Vogais ----------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra ----------------------------- 

Vítor Joaquim Fernandes Pereira ------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA”.  

No dia … de ……. de 2021, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços 

do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo preço 
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contratual de € 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos 

euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto 

no Código dos Contratos Públicos: ----------------------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, 

concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do 

Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede na …………………. Pessoa 

Coletiva n.º ……………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial de Chaves, titular do Alvará de Construção n.º 

……. - PUB, com o capital social de ………… euros, legalmente representada 

por ……………., casado, natural de …………., residente na ………………, titular do 

cartão de cidadão n.º …………, válido até ……….., emitido pelas entidades 

competentes da República Portuguesa, na qualidade de ………….., conforme 

poderes constantes na Certidão Permanente, documento que fica 

arquivado no processo respetivo ao presente adicional ao contrato. -- 

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

(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------- 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada de 

“Pavimentação da Rua da Várzea”, situada no concelho de Chaves, pelo 

preço de € 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos euros), 

que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 

2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao 

segundo contratante, mediante deliberação camarária do passado dia 

………, precedida de anúncio, em conformidade com o Projeto de Execução, 

Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção 

e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta empreitada, 

devidamente aprovados por seu despacho de …………, nos termos da proposta 

apresentada pelo segundo contratante, bem como da lista de preços 

unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente 

reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ----- 

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

(Prazo de Execução) ------------------------------------------------ 

1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90 

(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos, 

que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da 

data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo 

contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída 

dentro do citado prazo. --------------------------------------------- 

2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior, 

deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança 

e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da 

consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo 

362.º, do CCP. ------------------------------------------------------ 

3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1 

antecedente, encontra-se prevista para dia ………………. ------------------ 

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

(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------- 

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de 

defeitos: ---------------------------------------------------------- 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

estruturais; ------------------------------------------------------- 
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos 

não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------- 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à 

obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------- 

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de 

garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável 

a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da 

obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----- 

3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos 

de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e 

depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que 

se destina. --------------------------------------------------------- 

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

(Pagamentos) ------------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma 

periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições 

mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos 

da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª 

do mesmo Caderno. --------------------------------------------------- 

2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a 

apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------- 

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

(Revisão de Preços) ------------------------------------------------ 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração 
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio 

durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------- 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F…. – …………………….., 
publicada no despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro.  

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da 
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

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

(Cabimento e Compromisso) ------------------------------------------ 

1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento 
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante 

deste contrato cabimento na rubrica com as seguintes classificações 

Económicas: ……….., Cabimento n.º ………, de ……………… --------------------- 

2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso 
n.º …………../2021, de ………, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 

9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.  

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

(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo 

Contratante) ------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos 

Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do 

segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do 

valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------- 

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

(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designada, como gestora do contrato, ………… por despacho do 

Presidente da Câmara do passado dia …………… com a função de acompanhar 

permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de 

avaliação, no final da obra. ---------------------------------------- 

Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------- 
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(Foro Competente) -------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------ 

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

(Prevalência) ------------------------------------------------------ 

1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada, 
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos, 

Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo 

segundo contratante. ------------------------------------------------ 

2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos, 
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante, 

e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto 

n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por deliberação camarária do passado dia … de …………… de 

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

3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 
foi adjudicado por deliberação camarária do passado dia …….. de 2021, 

tendo, nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---- 

4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente 
contrato. ---------------------------------------------------------- 

5. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………… --------- 
O Primeiro Contratante: __________ ---------------------------------- 

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

Contrato n.º …/E/2021. ---------------------------------------------- 

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

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

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.7. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - 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, NORTEADOS, LDA., no valor de 31.122,84 €, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €31.122,84 

(Trinta e um mil, cento e vinte e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.8. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 41/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) --------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 41/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 44.391,67 

€, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €44.391,67 

(Quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e um euros e sessenta e 

sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.9. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 42/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 42/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 24.368,04 

€, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €24.368,04 

(Vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e oito euros e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO 

Nº 02/DOP/2021 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, Espaços Vintage, Lda., no valor de 64.442,03 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 
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À reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €64.442,03 

(Sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois euros e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.11. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021 (ÁGUA) -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 3.250,00 €, IVA incluído, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €3.250,00 

(Três mil, duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

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

 

 

1.12. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2021 --------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 10/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 2.067,01 €, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.067,01 

(Dois mil e sessenta e sete euros e um cêntimo), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

 

 

1.13. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021 --

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 32.937,71 €, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €32.937,71 

(Trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete euros e setenta e um 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.14. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 8.651,72 €, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €8.651,72 

(Oito mil, seiscentos e cinquenta e um euros e setenta e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.15. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 13.004,73 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---               

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

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €13.004,73 

(Treze mil e quatro euros e setenta e três cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------- 

 

 

1.16. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 05/DOP/2021 (ÁGUA) -------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 05/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 23.428,35 €, IVA incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --------               

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

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €23.428,35 

(Vinte e três mil, quatrocentos e vinte e oito euros e trinta e cinco 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.17. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 

15/DOP/2021 -------------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, COSTA & CARREIRA, LDA., no valor de 64.324,35 €, 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 

2021.11.19. -------------------------------------------------------- 

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €64.324,35 
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(Sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro euros e trinta e 

cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

 

 

1.18. PROCEDIMENTO N.º 52/DOP/2021 – EMPREITADA “AQUAE SALUTEM – 

COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO”. - APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE 

REDAÇÃO, APRESENTADA PELA EMPRESA ADJUDICATÁRIA, DO PONTO N.º 3, DA 

CLÁUSULA 2.ª, DA MINUTA DO CONTRATO. INFROMAÇÃO/PROPOSTA N.º 26/DAG-

UCE/2021. ---------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

1. Na sequência da deliberação do executivo municipal, de dia 

19.10.2021, que recaiu sobre a Informação/Proposta n.º 508/2021, da 

Divisão de Obras Públicas, foi aprovado o relatório final, elaborado 

pelo júri do procedimento, tendente à adjudicação da empreitada 

designada “Aquae Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área de Apoio”, à 

firma Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, 

tendo, também, sido aprovada a minuta do contrato a celebrar, nos 

termos do n.º 1, do artigo 98.º, do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aprovado pelo D. L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 

redação atualizada. ------------------------------------------------- 

2. Em consonância com o disposto nos artigos 77.º e 100.º, do referido 

diploma legal, através do ofício Ref.a 415/UCE/DAG/2021, datado de 

02.11.2021, disponibilizado na plataforma eletrónica de contratação 

pública Vortal, no dia 03.11.2021, foi, a referida empresa, notificada 

da adjudicação da empreitada em causa, bem como do teor integral da 

minuta, a fim de, sobre a mesma se pronunciar, no prazo máximo de 5 

dias úteis contados da data de produção dos efeitos da notificação. - 

3. No dia 08.11.2021, veio a empresa adjudicatária, pela mesma via, 

apresentar os documentos de habilitação solicitados, tendo, em 

simultâneo, comunicado a sua concordância com a minuta do contrato, 

sujeita, no entanto, à alteração da redação do ponto n.º 3, da Cláusula 

2.ª, consubstanciada num acréscimo do excerto, a seguir identificado, 

a negrito: ---------------------------------------------------------- 

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

(Prazo de execução) ------------------------------------------------- 

1. (…) ----------------------------------------------------------- 

2. (…) ----------------------------------------------------------- 

3. A produção de efeitos do presente contrato terá início após a 

obtenção do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 4, do artigo 

45.º, da LOPTC, na redação da Lei n.º 61/2011 de 7 de dezembro, “sem 

prejuízo do direito que assiste ao segundo contratante, nos termos 

previstos na alínea a) do artigo 406.º, CCP”. ----------------------- 

II – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA PROPOSTA DE REDAÇÃO/RECLAMAÇÃO --------- 

1. Decorre do n.º 1, do artigo 102.º, do mencionado diploma legal – 

CCP -, que as reclamações à minuta do contrato a celebrar só podem ter 

por fundamento a previsão de obrigações que contrariem ou que não 

constem dos documentos que integram o contrato nos termos dos n. os 2 

e 5, do artigo 96.º, facto que não se verifica, porquanto consta na 

alínea f), do n.º 1, da Cláusula 50.ª do caderno de encargos respetivo 

que, sem prejuízo das indeminizações legais e contratuais devidas, o 

empreiteiro pode resolver o contrato se não for feita consignação da 

obra, no prazo de seis meses contados da data da sua celebração, por 

facto que não lhe seja imputável. ----------------------------------- 

2. Acresce que, nos termos dos n.os 2 e 6, respetivamente, do artigo 

96.º do supramencionado código, o caderno de encargos, 
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independentemente da sua redução a escrito no contrato, faz parte 

integrante do mesmo e, em caso de divergência entre este e o clausulado 

do contrato, prevalece o primeiro. ---------------------------------- 

3. Neste enquadramento, não se vislumbra qualquer fundamento na 

pretensão formulada pela firma adjudicatária, consubstanciada na 

alteração, da redação do ponto n.º 3, da Cláusula 2.ª, da minuta do 

contrato, melhor identificada no n.º 3, do título anterior, uma vez 

que a salvaguarda do direito de renúncia, por ausência de consignação 

da obra no prazo de seis meses após a data de celebração do contrato, 

se encontra prevista na alínea f), do n.º 1 da Cláusula 50.ª do caderno 

de encargos, o qual integra o contrato a celebrar. ------------------ 

III – PROPOSTA ------------------------------------------------------ 

Assim, atendendo às razões, de facto e de direito, acima expostas e 

em coerência com a atuação havida, em respeito pelo princípio da 

unidade de decisão, aquando da aprovação da minuta do contrato, tomo 

a liberdade de sugerir ao senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, 

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

a) Agendamento da presente Informação/Proposta para a próxima 

reunião do executivo camarário, em vista à prática da decisão 

administrativa consubstanciada na rejeição da redação proposta pela 

firma adjudicatária Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e 

Obras Públicas, S. A., do ponto n.º 3, da Cláusula 2.ª, da minuta do 

contrato da empreitada “Aquae Salutem – Complexo Hidrodinâmico e Área 

de Apoio”, por se encontrar ferida de fundamento, mantendo-se, neste 

pressuposto, a redação da minuta aprovada pelo executivo municipal, 

em 19.10.2021; ------------------------------------------------------ 

b) Por último, caso a presente Informação/Proposta venha a merecer 

acolhimento favorável, que se proceda à notificação da firma 

adjudicatária Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras 

Públicas, S. A, do teor integral da decisão administrativa que tenha 

sido praticada, em vista à celebração do respetivo contrato, logo que 

se encontrem reunidas as restantes condições necessárias, para o 

efeito. ------------------------------------------------------------ 

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

Chaves, 17 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Fátima Calvão) ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 17.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente. A estratégia procedimental constante da presente 

informação/proposta tem a minha inteira concordância. --------------- 

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

NEGREIRO, DE 17/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho nela 

exarado pelo chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto 

III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. --- 

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

2021.11.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 
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3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº551/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº551/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 28/07/2021, registo de entrada 10402/21, que se 

anexa, a Senhora Maria Olívia Conceição Cardoso, com uma instalação 

de água n.º 20723, 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, a consumidora, Senhora Maria Olívia 
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Conceição Cardoso, 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 20723, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 511/21, de 22 de setembro 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 0000792021/0000001010 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 7m3.--------------------------------------------------------- 

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 568m3 (575-7).--------------------------------------  

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------  

Chaves, 03 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.07: --------------------------------------------------------

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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2. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ILIDIO JORGE CHAVES CORREIA. 

INFORMAÇÃO Nº567/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº567/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO:------------------------------------------------------ 
Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 04 de outubro de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Ilídio Jorge Chaves Correia, a 

solicitar o pagamento em prestações, de  faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 07 de outubro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.---

A 26 de outubro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº505/SIS - 2021 (anexa), que Ilidio Jorge Chaves 

Correia, demonstrou, de livre e espontânea vontade, a intenção de 

liquidar o valor das faturas em 24 prestações, perfazendo uma prestação 

mensal de 28,49€.---------------------------------------------------- 

Compulsados os registos existentes no programa informático responsável 

pela gestão do processo de faturação, as faturas em causa correspondem 

à data de hoje no valor de 662,11€.---------------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Atendendo ao artigo 166.º do regulamento municipal dos serviços de 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 

urbanas e de gestão de resíduos sólidos, as dívidas referentes à 

faturação dos serviços de abastecimento de água, de drenagem de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos, poderão ser pagas em 

prestações mensais e iguais, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, a dirigir ao Presidente da Câmara;--------------------- 

O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do executivo 

municipal;---------------------------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a.Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada na 

autorização do pagamento faseado do valor da dívida de 662,11€, em 24 

prestações mensais;------------------------------------------------- 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

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

À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves.------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

no uso de competências delegadas------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO 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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3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº573/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº573/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 20/10/2021, registo de entrada 20298/21, que se 

anexa, a Senhora Justina Afonso dos Santos, Cabeça de Casal de Herança, 

com uma instalação de água n.º 8241, 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, a consumidora, Senhora Justina Afonso 

dos Santos, Cabeça Casal de Herança, 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 8241, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 557/21, de 26 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 0090792021/0033112033 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, 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 60m3 (60-0).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 12 de novembro de 2021--------------------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)------------------------------------------ 

Em Anexo: O Requerimento--------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.12: --------------------------------------------------------

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

 

 

4. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS. LUIS ALBERTO NOGUEIRA MOREIRA. 

INFORMAÇÃO Nº591/DA/2021. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº591/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 Municipio sob n.º 9234, de 1 julho, do corrente 

ano, foi solicitado, por Luís Alberto Nogueira um pedido de anulação 

da fatura referente ao período de 2021-05-12 a 2021-06-11, invocando 

a prescrição dos consumos faturados. -------------------------------- 
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Através da informação n.º120, da Divisão de Ambiente, foi solicitado 

à Divisão de Administração Geral, parecer sobre o pedido de prescrição 

de dividas subscrito por Luís Alberto Nogueira Moreira.-------------- 

Na sequência, da referida informação verificou-se, que não se 

encontram preenchidos os pressupostos associados à suspensão dos 

prazos de caducidade e prescrição, dado que, entre o pagamento inicial 

do valor estimado  e a primeira tentativa de leitura, do cliente 

supracitado, não decorreram mais de seis meses, sendo que  a referida 

leitura do contador, não foi possível por indisponibilidade do 

cliente, pois o contador situa-se no interior da habitação. --------- 

II-PROPOSTA DE ESTRATÉGIA 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 ao indeferimento da supracitada 

petição.------------------------------------------------------------ 

b)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, 03 de novembro 2021------------------------------------------ 

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

(Sandra Pereira)---------------------------------------------------- 

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

Informação 432/DA---------------------------------------------------                   

Informação 120 /DAG-------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.08: --------------------------------------------------------

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 UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº594/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº594/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 23/09/2021, registo de entrada 18555/21, que se 

anexa, a Senhora Maria Helena Rodrigues Oliveira, com uma instalação 

de água n.º 12348, em nome de José António Batanete, 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 
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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 Helena 

Rodrigues Neves Oliveira , 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 12348, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 516/21, de 30 de setembro 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 
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à próxima reunião do órgão executivo e seja proferida deliberação 

especialmente traduzida no seguinte:--------------------------------- 

a. Retificação da fatura n.º 0100792021/0037099377 tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 12m3.-------------------------------------------------------- 

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 17m3 (29-12).---------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

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

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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 

Nº604/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº604/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 26/10/2021, registo de entrada 20669/21, que se 

anexa, o Senhor Delfim Teixeira Lameiras, com uma instalação de água 

n.º 31800, 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”.---- 
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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, Delfim Teixeira 

Lameiras, 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 31800, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 580/21, de 08 de novembro 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 0090792021/0033116765  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 2m3.--------------------------------------------------------- 

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 60m3 (62-2).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 08 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 
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(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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 

Nº605/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº605/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 21/10/2021, registo de entrada 20317/21, que se 

anexa, a Senhora Rosa Araújo Garcia Lavrador, com uma instalação de 

água n.º 6343, 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, a consumidora, Rosa Araújo Garcia 

Lavrador, é responsável por todo o gasto de água em fugas ou perdas 

no seu sistema predial.---------------------------------------------- 
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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 6343, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 582/21, de 08 de novembro 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 0090792021/0033112826  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 10m3.-------------------------------------------------------- 

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 99m3 (109-10).--------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 08 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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 DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº606/DA/2021. ----------------------------------------------------- 
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Foi presente a informação nº606/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 28/10/2021, registo de entrada 20817/21, que se 

anexa, a Senhora Maria Adelaide Pires P. Leite Sousa Pimentel, com uma 

instalação de água n.º 17046, 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, a consumidora, Maria Adelaide Pires 

P. leite Sousa Pimentel, 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;- 
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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 17046, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º 583/21, de 08 de novembro 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 0090792021/0033091576 e 

0100792021/0037089781  tomando como valor o consumo médio mensal do 

cliente, referente aos últimos 6 meses, isto é, 21m3.---------------- 

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 189m3 (231-42).-------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 08 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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

 

 

9. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº607/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº607/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 22/10/2021, registo de entrada 20408/21, que se 

anexa, o Senhor Alexandre José Alves Teixeira, com uma instalação de 

água n.º 30003, 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.------------------------------------------------------ 
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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, Alexandre José Alves 

Teixeira, 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;------- 
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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 30003, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º584/21, de 08 de novembro 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 0100792021/0037089185  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 10m3.-------------------------------------------------------- 

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 52m3 (62-10).---------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 09 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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

 

 

10. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. INFORMAÇÃO 

Nº608/DA/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº608/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 21/10/2021, registo de entrada 20335/21, que se 

anexa, a Senhora Ermelinda Dias, com uma instalação de água n.º 39509, 

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 
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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, Ermelinda Dias, 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 39509, o Fiscal Municipal, 

Norberto Fernandes, deslocou-se ao local, relatando a situação, 

através da informação n.º585/21, de 08 de novembro 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:--------------------------------- 
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a. Retificação da fatura n.º 0100792021/0037081958  tomando como 

valor o consumo médio mensal do cliente, referente aos últimos 6 meses, 

isto é, 8m3.--------------------------------------------------------- 

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 86m3 (94-8).----------------------------------------- 

À consideração do Sr.Vereador Nuno Chaves.--------------------------- 

Chaves, 09 de novembro de 2021-------------------------------------- 

O Chefe de Divisão-------------------------------------------------- 

com competências delegadas------------------------------------------ 

(Eng. Delmar Fernandes)--------------------------------------------- 

Em Anexo: O Requerimento-------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.09: --------------------------------------------------------

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

 

 

11. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. PAULO JOSÉ MESQUITA MACHADO. - 

INFORMAÇÃO Nº616/DA/2021. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação nº616/DA/2021, identificada em epígrafe, 

cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.- 

1. INTRODUÇÃO: --------------------------------------------------- 

Deu entrada na Divisão de Ambiente dia 31 de agosto de 2021 um 

requerimento de um pedido em nome de Paulo José Mesquita Machado, a 

solicitar o pagamento em prestações, de faturas de abastecimento de 

água.--------------------------------------------------------------- 

A 03 de setembro de 2021, foi solicitado à Divisão de Educação e Ação 

Social informação sobre a impossibilidade económica do requerente.--- 

A 17 de novembro de 2021, foi nos facultado, através da 

informação/proposta nº529/SIS - 2021, que o senhor Paulo José Mesquita 

Machado, que o processo não é passível de análise, por falta de 

documentação/informação, nomeadamente a documentação de identificação 

de todos os elementos do agregado familiar.-------------------------- 

2.DO DIREITO:------------------------------------------------------- 

Considerando o exposto, não é possível a avaliação de carência 

económica-social do agregado familiar do Senhor Paulo José Mesquita 

Machado, uma vez que que existe falta de documentos que comprovem a 

carência do agregado familiar. -------------------------------------- 

3.PROPOSTAS:-------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com as razões de facto e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a. Agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão consubstanciada no 

indeferimento da pretensão;------------------------------------------ 

b.Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 

termos do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora 

em apreciação;------------------------------------------------------ 

c.Sequencialmente, deverá ser dado conhecimento do teor da deliberação 

que vier a ser tomada sobre o presente assunto, pelo órgão executivo 

municipal, à Divisão de Ambiente.------------------------------------ 

Chaves, 18 de novembro de 2021.-------------------------------------- 

À consideração do Sr. Vereador Nuno Chaves.-------------------------- 

O Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 
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no uso de competências delegadas------------------------------------- 

(Eng. Delmar Fernandes)---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DATADO DE 

2021.11.18: --------------------------------------------------------

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

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

1. CONCURSO PÚBLICO Nº4/UCP/2021 – AQUISIÇÃO DE 400 CONTENTORES PARA 

RECOLHA SELETIVA COM SISTEMA DE FECHO E CARTÕES RFID – POSEUR – 03 – 

1911 FC – 000320 – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO Nº36/UCP/2021. ------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Antecedentes e justificação ------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do 

artigo 18º do Decreto-Lei nº197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

de Chaves, em sua reunião ordinária, no dia 22 de julho de 2021, 

autorizou a abertura de um procedimento por concurso público para 

aquisição de 400 contentores para recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões RFID – POSEUR – 03 – 1911 FC – 000320; -------------- 

- Considerando que, dentro do prazo estabelecido para apresentação de 

propostas, deu entrada, via plataforma eletrónica “Vortal”, as 

propostas das seguintes empresas: ----------------------------------- 

- Formato Bin, Lda.; ------------------------------------------------ 

- UBIWHERE, Lda.; --------------------------------------------------- 

- Considerando que, no dia 6 de setembro de 2021, o júri responsável 

pela condução do presente procedimento elaborou o relatório preliminar 

no qual propôs a adjudicação provisória da proposta apresentada pelo 

concorrente “UBIWHERE, Lda.”, pelo valor de 398.990,00€ (trezentos e 

noventa e oito mil, novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor; ------------------------------------------------ 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 147º do CCP, o 

relatório preliminar foi enviado a todos os concorrentes a fim de 

estes se pronunciarem sobre o mesmo; -------------------------------- 

- Considerando que, dentro do prazo concedido para o exercício do 

direito de participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita 

–, o concorrente “Formato Bin, Lda.” Veio pronunciar-se em sede de 

audiência prévia quanto ao sentido de decisão plasmado no relatório 

preliminar; -------------------------------------------------------- 

- Considerando que, após análise detalhada das alegações apresentadas 

pela empresa “Formato Bin, Lda.”, o júri, deliberou, julgar 

improcedentes todas as alegações apresentadas pelo referido 

concorrente, não sendo as mesmas suscetíveis de alterar o sentido de 

adjudicação perfilhado no relatório preliminar; --------------------- 

- Considerando que, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código 

dos Contratos Públicos, o contraente público deve designar um gestor 
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do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. ------------------------------------------------------------- 

2. Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, tomo a liberdade de sugerir o seguinte: ----- 

a) Que se remeta, para aprovação, o relatório final, à entidade 

competente para autorizar a despesa, no caso, a Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no artigo 148º do Código dos Contratos Públicos; - 

b) Que seja aprovada a minuta do contrato em anexo, nos termos do 

disposto no n.º1 do artigo 98.º do citado código; ------------------- 

c) Nos termos do disposto no artigo 290º-A do CCP, que seja designado 

como gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, o Técnico Superior, Eng.º Luís Braz.- --------------- 

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

Chaves, 19 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

(Fátima Flambot) ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Relatório final ------------------------------------------- 

Minuta do contrato -------------------------------------------------- 

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

Concurso Público – n. º 4/UCP/2021 ---------------------------------- 

Relatório Final do Júri do Procedimento ----------------------------- 

Aquisição de 400 contentores para recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões RFID ------------------------------------------------ 

I – Introdução ------------------------------------------------------ 

Ao décimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 

um, pelas onze horas, reuniu o júri designado para o procedimento 

identificado em epígrafe, constituído pelos seguintes membros: ------ 

- Presidente do Júri: Eng.º Delmar Fernandes, Chefe de Divisão; -----  

- 1º Membro efetivo: Eng.ª Eva Castro, Técnica Superior; ------------ 

- 2º Membro efetivo:  Dr.ª Tânia Oliveira, Técnica Superior. -------- 

II – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. A reunião teve por finalidade ponderar a reclamação apresentada 

pelo concorrente “Formato Bin, Lda.” ao abrigo do direito de audiência 

prévia; ------------------------------------------------------------ 

2. No passado dia oito do mês de setembro do ano dois mil e vinte e 

um, procedeu-se à notificação do teor do relatório preliminar 

elaborado pelo júri do procedimento, tendo-lhe sido concedido cinco 

dias para se pronunciar sobre o mesmo; ------------------------------ 

3. Dentro do prazo concedido para o exercício do direito de 

participação na tomada de decisão – audiência prévia escrita, através 

plataforma vortal no dia quinze do mês de setembro do ano de dois mil 

e vinte e um, veio a empresa “Formato Bin, Lda.”, no âmbito do 

procedimento adjudicatório identificado em epígrafe, a exercer, nos 

termos do disposto no artigo n.º147º, do CCP, o seu direito de 

pronúncia em sede de audiência prévia tendo como objeto o relatório 

preliminar de avaliação de propostas produzido pelo júri do retro 

mencionado procedimento, o qual veio manifestar a intenção de 

adjudicar, de acordo com as condições negociais constantes da proposta 

apresentada pelo concorrente “Ubiwhere, Lda.”; ---------------------- 

4. O Júri responsável pela condução do presente procedimento, 

procedeu à análise da reclamação apresentada pelo concorrente “Formato 

Bin, Lda.”. --------------------------------------------------------- 

Do Dever de ponderação das alegações apresentadas pela empresa 

“Formato Bin, Lda.” ------------------------------------------------- 

Resposta do Júri: --------------------------------------------------- 

Dentro do prazo concedido para o exercício do direito de participação 

na tomada de decisão – audiência prévia escrita - , veio a empresa 
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concorrente “Formato Bin, Lda.” exercer, nos termos do disposto no 

artigo 147.º do CCP, o seu direito de pronúncia em sede de audiência 

prévia tendo como objeto o relatório preliminar elaborado pelo júri 

responsável pela condução do presente procedimento. ----------------- 

A empresa “Formato Bin, Lda.” vem, em síntese, alegar que a proposta 

apresentada pela empresa “Ubiwhere, Lda.” deve ser excluída, pelos 

seguintes motivos: -------------------------------------------------- 

1. A empresa “Ubiwhere, Lda.” apresenta na sua proposta os documentos 

denominados “DEUCP”, “Certidão permanente” e “Declaração de 

subcontratação” e nenhum dos documentos se mostra assinado pela 

empresa a subcontratar; --------------------------------------------- 

2. A empresa “Ubiwhere, Lda.” não cumpre com as exigências do Caderno 

de Encargos, uma vez que não faz referência a qualquer caraterística, 

imagem ou descrição do equipamento contentor que se propõe fornecer.- 

O júri responsável pela condução do presente procedimento procedeu à 

análise das sugestões/reclamações apresentadas pela empresa “Formato 

Bin, Lda.” e constatou que as sugestões apresentadas pela referida 

empresa não são suscetíveis de alterar o sentido de decisão perfilhado 

no relatório preliminar. -------------------------------------------- 

Senão, vejamos: ----------------------------------------------------- 

DA EXCLUSÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA UBIWHERE, LDA. - POR VIOLAÇÃO 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 57º, N. º4, DO CCP / FALTA DA DECLARAÇÃO DE 

COMPROMISSO DE SUBCONTRATADA “Edmtech, Lda.” ------------------------ 

No artigo 14.º do Programa de procedimento e na cláusula 3.ª do Caderno 

de Encargos era exigido que a proposta fosse acompanhada pelos 

seguintes documentos: ----------------------------------------------- 

- Documento Europeu Único de Contratação Pública – DEUCP, nos termos 

do n.º6 do artigo 57.º do CCP; -------------------------------------- 

- De outros documentos que o concorrente apresente por os considerar 

indispensáveis e que contenham os atributos da proposta, de acordo com 

os quais o concorrente se dispõe a contratar. ----------------------- 

Ora, como podemos constatar na consulta da proposta apresentada pela 

empresa “Ubiwhere, Lda.”, esta cumpre o exigido nas peças do 

procedimento, uma vez que apresentou o “DEUCP” e o documento com os 

atributos da proposta devidamente assinados, cumprindo, assim, o 

disposto no n.º1 e no n.º4 do artigo 57.º do CCP. ------------------- 

A referida empresa apresenta, nesta fase, outros documentos não 

essenciais para efeitos de análise de proposta, nem exigidos nas peças 

do procedimento, tais como o “DEUCP” e certidão permanente da possível 

subcontratada, uma vez que a empresa “Ubiwhere, Lda.” coloca na sua 

proposta uma declaração a informar que pretende subcontratar serviços 

que integram o objeto do contrato à empresa “Edmtech, Lda.” --------- 

Ora, como se sabe, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 319.º do 

CCP, na fase de execução do contrato é admitida a subcontratação, 

desde que autorizada pelo contraente público e verificados os limites 

expostos no artigo 317.º do CCP. ------------------------------------ 

Na fase de autorização à subcontratação, é que o cocontratante deve 

apresentar uma proposta fundamentada, ao contraente público, e 

instruída com todos os documentos exigidos ao subcontratante na fase 

de formação do contrato em causa, à luz do disposto nos artigos 318.º 

e 319.º do CCP. ----------------------------------------------------- 

Também é de referir que, nos termos do disposto no artigo 321.º do 

CCP, nos casos de subcontratação, o cocontratante permanece 

integralmente responsável perante o contraente público pelo exato e 

pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais. ------------- 

Face ao exposto, verifica-se, claramente, que a proposta apresentada 

pela empresa “Ubiwhere, Lda.” cumpre todos os requisitos exigidos nas 
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peças do procedimento, mais concretamente, no artigo 14.º do Programa 

de Procedimento e na cláusula 3.ª do caderno de encargos. ----------- 

Fica também claro que a argumentação contida no documento da empresa 

FORMATO BIN - solicitando a exclusão da proposta por violação do 

disposto no artigo 57,nº4 do CCP/falta da declaração de compromisso 

de subcontratada Edmtech, Lda carece de fundamento, pois, nos termos 

do disposto no n.º1 do artigo 319.º do CCP, só na fase de execução do 

contrato é admitida a subcontratação, desde que autorizada pelo 

contraente público e verificados os limites expostos no artigo 317.º 

do CCP. ------------------------------------------------------------- 

Fica do mesmo modo claro que o disposto no nº1 e nº4 do artigo 57 do 

CCP se aplica para a firma concorrente, neste caso a firma UBIWHERE . 

DA EXCLUSÃO DA PROPOSTA DA CONCORRENTE "UBIWHERE' POR NÃO CUMPRIR COM 

AS EXIGÊNCIAS DO CADERNO DE ENCARGOS [CLÁUSULAS TÉCNICAS] ----------- 

Relativamente à sugestão/reclamação apresentada pela empresa “Formato 

Bin, Lda.” referente ao exposto no ponto 2, e após nova análise da 

proposta em causa, o júri verificou que as sugestões apresentadas pela 

referida empresa não são suscetíveis de alterar o sentido de decisão 

exposto no relatório preliminar. ------------------------------------ 

Senão, vejamos: ----------------------------------------------------- 

- Na cláusula 2.ª do caderno de encargos e no artigo 11.º do Programa 

de Procedimento era exigido que na proposta o concorrente indicasse 

os seguintes elementos: --------------------------------------------- 

a) Preço total; ----------------------------------------------------- 

b) Prazo de entrega; ------------------------------------------------ 

c) Condições de pagamento. ------------------------------------------ 

Ora, após análise, detalhada, da proposta apresentada pela empresa 

“Ubiwhere, Lda.”, verifica-se, claramente, que o concorrente 

apresentou todos os elementos exigidos nas peças do procedimento. --- 

De acordo com o exposto na cláusula 2.ª do caderno de encargos e no 

artigo 11.º do programa de procedimento, verifica-se que, não era 

exigido que o concorrente apresentasse as especificações técnicas e 

características do material proposto. ------------------------------- 

Por outro lado, no artigo 14 do programa de procedimento “Documentos 

que acompanham a proposta” e na Cláusula 3 do Caderno de encargos 

“Documentos que acompanham a proposta” não consta a obrigatoriedade 

de apresentarem documentos técnicos ou catálogos sobre os bens a 

adquirir. ---------------------------------------------------------- 

Basta comprovar que esse foi o entendimento dos dois concorrentes pois 

apresentaram parcialmente catálogos dos bens a fornecer e aspetos 

técnicos obedecendo à alínea b) do ponto 1 da Cláusula 3 do Caderno 

de Encargos, assim como a alínea b) do ponto 1 do artigo 14 do Programa 

de Procedimentos que dizem “outros documentos que o concorrente 

apresente por os considerar indispensáveis e que contenham os 

atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente se dispõe 

a contratar”. ------------------------------------------------------- 

E, conforme podemos verificar na proposta apresentada pela empresa 

“Ubiwhere, Lda.”, esta compromete-se a fornecer todos os bens, de 

harmonia com as condições e termos expressos no programa de 

procedimento e caderno de encargos. --------------------------------- 

Assim, face ao exposto, verifica-se, claramente, que a proposta 

apresentada pela empresa “Ubiwhere, Lda.” apresenta todos os elementos 

exigidos nas peças do procedimento. --------------------------------- 

No que se refere à alínea 2 a) do artigo 70 Análise de Propostas do 

CCP não se reconhece qualquer situação relativa à exclusão da 

concorrente UBIWHERE conforme referido nos parágrafos anteriores. --- 

III – Da decisão final ---------------------------------------------- 
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Neste contexto, partindo das razões de facto e de direito acima 

exaradas, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------ 

a. Julgar improcedente a reclamação apresentada pelo concorrente 

“Formato Bin, Lda.”, em coerência com as razões anteriormente 

referidas, não sendo as mesmas susceptíveis de alterar o sentido de 

adjudicação perfilhado no relatório preliminar; --------------------- 

b. Tornar definitivo o relatório preliminar, oportunamente, 

elaborado, datado do pretérito dia seis do mês de setembro de dois mil 

e vinte e um e devidamente notificados os interessados; ------------- 

c. Neste contexto, propor a adjudicação, nos termos do disposto no 

n.º1 do artigo 73º do Código dos Contratos Públicos, ao concorrente 

“UBIWHERE, Lda”, pelo valor de 398.990,00€ (trezentos e noventa e oito 

mil e novecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa em vigor;- 

d. Para o efeito, deve-se proceder à notificação da decisão que vier 

a ser praticada, a todos os concorrentes, nos termos previstos no CCP. 

Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório final, o 

qual vai ser assinado pelos membros do júri. ------------------------ 

O Júri do Procedimento ---------------------------------------------- 

Delmar Fernandes ---------------------------------------------------- 

Eva Castro ----------------------------------------------------------  

Tânia Oliveira ------------------------------------------------------ 

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

MINUTA DO CONTRATO DE “AQUISIÇÃO DE 400 CONTENTORES PARA RECOLHA 

SELETIVA COM SISTEMA DE FECHO E CARTÕES RFID – POSEUR-03-1911 FC-

000320” ------------------------------------------------------------ 

No dia …… de ………………… de 202…, celebram o presente contrato de 

“Aquisição de 400 contentores para recolha seletiva com sistema de 

fecho e cartões- RFD - POSEUR-03-1911 FC-000320), pelo preço total de 

€ 398.990,00 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa 

euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------------------- 

Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de 

Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz 

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

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

Praça de Camões, em Chaves. ----------------------------------------- 

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

Como Segundo Contratante, UBIWHERE, LDA., Pessoa Coletiva n.º 

……………….., com sede ……………………., com o mesmo número de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial do ………., com o capital social de 

…………………. euros, neste ato legalmente representada por …………………., com 

domicilio ………………………………, titular do cartão de cidadão n.º …………………., 

válido até ………………., na qualidade de ………………., conforme …………….., 

documento que fica arquivada junto ao processo. -------------------- 

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

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

O presente contrato tem por objeto principal a aquisição de 400 

contentores para recolha seletiva, com sistema de fecho e cartões 

RFID, em conformidade com o disposto na Parte II - cláusulas técnicas, 

do caderno de encargos. --------------------------------------------- 

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

Entrega dos bens ---------------------------------------------------- 

1. Os bens objeto do presente contrato devem ser entregues no estaleiro 

dos serviços operativos do primeiro contratante, sito na Avenida Dom 

João I, n.º 2, 5400-575 Outeiro Jusão, Chaves. ---------------------- 

2. O segundo contratante obriga-se a disponibilizar, sem custos, 

simultaneamente com a entrega dos bens objeto deste contrato, todos 



                                                                F. 76 

                                                                  _____________________ 

 
os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa 

e integral utilização ou funcionamento daqueles, nomeadamente: ------ 

a) Certificados de garantia dos equipamentos/bens; ------------------ 

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

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

Prazo de entrega dos bens e prestação de serviços ------------------- 

1. O prazo máximo de execução do contrato será de 150 (cento e 

cinquenta) dias. ---------------------------------------------------- 

2. O fornecimento dos bens deverá decorrer, de forma faseada, com 

entrega obrigatória de 82,5% dos bens, no ano de 2021, e de 17,5% dos 

bens, no ano de 2022. ----------------------------------------------- 

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

Preço e condições de pagamento -------------------------------------- 

1. O valor total do presente contrato é de € 398.990,00 (trezentos e 

noventa e oito mil, novecentos e noventa euros) acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor. ------------------------------------------------ 

2. As quantias devidas pelo primeiro contratante devem ser pagas no 

prazo de 30 (trinta) dias após a receção da respetiva fatura, a qual 

só pode ser emitida após o vencimento da obrigação respetiva. ------- 

3. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida 

com a assinatura do auto de entrega dos bens. ----------------------- 

4. Em caso de discordância por parte do primeiro contratante, quanto 

aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao segundo 

contratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à 

emissão de nova fatura, devidamente, corrigida. -------------------- 

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

Obrigações principais do segundo contratante ----------------------- 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas no presente contrato, 

na legislação aplicável e no caderno de encargos, que faz parte 

integrante do presente contrato, decorrem para o segundo contratante 

as seguintes obrigações principais: -------------------------------- 

−  Cumprimento do prazo de entrega dos bens; ------------------------ 

− No momento de entrega dos bens, deverá proceder à formação do pessoal 
do primeiro contratante, quanto às operações de manutenção e 

manuseamento dos equipamentos; -------------------------------------- 

−  Garantia dos bens objeto do contrato; ---------------------------- 

− Quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, 
patentes registadas ou licenças. Caso o primeiro contratante venha a 

ser demandado de infringir qualquer dos direitos acima mencionadas, o 

segundo contratante indemnizá-lo-á de todas as despesas que, em 

consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, 

seja a que título for. ---------------------------------------------- 

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

Conformidade e garantia técnica ------------------------------------- 

1. O segundo contratante obriga-se a entregar ao primeiro contratante, 

os bens objeto do presente contrato, com as características, 

especificações e requisitos técnicos e operacionais previstos nas 

cláusulas técnicas do caderno de encargos, que faz parte integrante 

do presente contrato. ----------------------------------------------- 

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas 

condições de ser utilizados para os fins a que se destinam e dotados 

de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento.  

3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que 

disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das 

garantias relativas, no que respeita à conformidade dos bens. ------- 
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4. O segundo contratante é responsável perante o primeiro contratante 

por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato, que 

existiam no momento em que os bens lhe são entregues. --------------- 

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

Inspeção e análise de conformidade ---------------------------------- 

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do presente contrato, o primeiro 

contratante, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, à inspeção quantitativa e 

qualitativa do mesmo, com vista a verificar, respetivamente, se o 

mesmo reúne as características, especificações e requisitos técnicos 

e operacionais definidos no caderno de encargos e na proposta do 

segundo contratante, bem como outros requisitos exigidos por lei. --- 

2. Durante a fase de análise de conformidade, o segundo contratante 

deve prestar ao primeiro contratante toda a cooperação e todos os 

esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a 

fase de realização da análise, através de pessoas devidamente 

credenciadas para o efeito. ----------------------------------------- 

3. Os encargos que o segundo contratante venha a ter na fase de análise 

da conformidade dos bens fornecidos, são da responsabilidade do mesmo.  

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

Aceitação dos bens -------------------------------------------------- 

1. Caso a inspeção e análise de conformidade a que se refere a cláusula 

anterior comprovem a total operacionalidade dos bens objeto do 

presente contrato, bem como a sua conformidade com as exigências 

legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou 

discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no caderno de encargos, deve ser emitido, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias a contar do final da inspeção e análise de 

conformidade, um auto de entrega, assinado pelos representantes de 

ambos os contratantes. ---------------------------------------------- 

2. A assinatura do auto a que se refere o número anterior, não implica 

a aceitação de eventuais defeitos ou discrepâncias dos equipamentos 

objeto do contrato, com as exigências legais ou com as características, 

especificações e requisitos técnicos previstos no caderno de encargos.  

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

Penalidades contratuais --------------------------------------------- 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do presente contrato, o 
primeiro contratante pode exigir do segundo contratante o pagamento 

de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos: -------------------------------- 

a) Pelo atraso na entrega dos bens de 1 a 5 dias úteis – 2% do preço 
contratual; -------------------------------------------------------- 

b) Pelo atraso na entrega dos bens de 6 a 10 dias úteis – 5% do preço 
contratual; -------------------------------------------------------- 

c) Pelo atraso na entrega dos bens superior a 10 dias úteis – 15% do 
preço contratual; -------------------------------------------------- 

d) Pelo incumprimento das restantes obrigações, será aplicada uma 

sanção que poderá ir até 20% do valor contratual. ------------------- 

2. Em caso de resolução do presente contrato por incumprimento do 

segundo contratante, o primeiro contratante pode exigir-lhe uma pena 

pecuniária de até 20% do valor do contrato. ------------------------- 

3. Na determinação da gravidade do incumprimento, o primeiro 

contratante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua 

eventual reiteração, o grau de culpa do segundo contratante e as 

consequências do incumprimento. ------------------------------------- 

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

Força maior --------------------------------------------------------- 
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1. Não podem ser impostas penalidades ao segundo contratante, nem é 

havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações 

contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 

impossibilitam a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração 

deste contrato e cujos efeitos não lhe fosse, razoavelmente, exigível 

contornar ou evitar. ------------------------------------------------ 

2. Podem constituir força maior, no caso de se verificarem os 

pressupostos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. Não constituem força maior, designadamente: ---------------------- 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os 

subcontratados do segundo contratante, na parte em que intervenham;-- 

b) Greves ou conflitos laborais limitados ao às sociedades do segundo 

contratante ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como 

a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; ------- 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de 

natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento 

pelo segundo contratante de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; -- 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo segundo 

contratante de normas legais; -------------------------------------- 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do segundo 

contratante cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou 

negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; -------- 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do segundo 

contratante não devidas a sabotagem; ------------------------------- 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. -------- 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de 

força maior deve ser comunicada à outra parte. --------------------- 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das 

obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente 

correspondente ao impedimento resultante da força maior. ------------ 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

Caução para garantir o cumprimento das obrigações ------------------ 

Para garantia da execução deste contrato, o segundo contratante presta 

a favor do primeiro contratante, …………………….., no valor de € ………. 

(………………….), emitida ………………………., em ……………………., correspondendo a 5% do 

valor do presente contrato. ---------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

Designação do Gestor do Contrato ----------------------------------- 

Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A, 

do CCP, foi designado, como gestor do contrato, ……………………………, mediante 

……………………, de dia …………………, com a função de acompanhar permanentemente 

a execução do contrato. --------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------ 

Subcontratação e cessão da posição contratual ---------------------- 

A subcontratação pelo segundo contratante e a cessão da posição 

contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, 

nos termos do Código dos Contratos Públicos. ----------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------ 

Dever de sigilo e prazo -------------------------------------------- 

1. O segundo contratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao 
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primeiro contratante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação com a execução do contrato. --------------------------------- 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não 
podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo 

de aproveitamento que não o destinado, direta e exclusivamente à 

execução do contrato. -------------------------------------------- 

3.  Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação 
que sejam comprovadamente do domínio público à data da respetiva 

obtenção pelo segundo contratante ou que este seja legalmente obrigado 

a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. ------------------------------------------------------- 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo do 
cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do presente contrato, sem 

prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos ou da credibilidade, do 

prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. ------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------ 

Legislação aplicável ----------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato e nas restantes 

peças do procedimento aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro e ulteriores alterações, e restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------ 

Foro competente ---------------------------------------------------- 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica 

estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. ----------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------ 

Disposições finais ------------------------------------------------- 

1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após 

a verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das 

despesas públicas. -------------------------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato 

foi autorizado por …………………….., de ………………... ------------------------- 

3. O fornecimento objeto do presente contrato foi adjudicado por 

……………………., de …………………………., tendo simultaneamente sido aprovada a 

minuta do contrato. ------------------------------------------------ 

4. O presente contrato será suportado por conta das verbas inscritas 

no orçamento do Município, sob a rubrica orçamental com a classificação 

económica: ………………; Cabimento n.º …………….. de …………..; Compromisso n.º 

…………… de ………….. ----------------------------------------------------- 

5. O contrato será elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos contratantes. ------------------------------------------------ 

6. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………… --- 

Pelo Primeiro Contratante, ----------------------------------------- 

Pelo Segundo Contratante, ------------------------------------------ 

Contrato n.º ……/F/202……--------------------------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA.MÁRCIA SANTOS, 

DE 20.11.2021. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2021.11.19. --------------------------------------------------------

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito uma 

breve apresentação da proposta. ------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo questionado 

o Senhor Presidente da Câmara, da eventual criação de uma taxa pela 

adesão a este sistema de gestão de resíduos. ------------------------ 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido 

que na presente data ainda não estava equacionada nem prevista a 

cobrança pelo Município de qualquer taxa pela adesão a este sistema. 

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

De seguida, usou da palavra, o vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira, tendo 

solicitado esclarecimentos sobre o modelo de gestão que se pretende 

aplicar no Município, muito concretamente, a eventual criação de uma 

base de dados, sobre os utilizadores/titulares de cartões e quem ficará 

responsável pela sua gestão. ---------------------------------------- 

Estes contentores, terão um cartão associado, trata-se de um serviço 

diferenciado, é o Município que vai ser o responsável pela gestão e a 

recolha? ----------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo referido que o Município 

terá de ficar com a gestão da base de dados, para que se possa fazer 

a adequada monitorização do sistema a implementar. ------------------ 

A recolha e a deposição deste de resíduos será assegurada pela empresa 

Resinorte. --------------------------------------------------------- 

Sendo sua opinião que numa primeira fase a adesão a este modelo de 

gestão de resíduos diferenciados deveria ser gratuita, para cativar 

os empresários e ao mesmo tempo retirar este tipo de resíduos dos 

contentores de resíduos sólidos urbanos, evitando-se, assim, a 

degradação orgânica, nos atuais, contentores de resíduos sólidos. --- 

É ainda necessário apurar os custos de operação e manutenção deste 

sistema. ----------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o vereador do Partido Socialista, Dr. 

Nuno André Monteiro Coelho Chaves, tendo referido, que existem duas 

dimensões, a primeira dimensão é a da sustentabilidade ambiental, na 

qual não podemos andar aludir a uma estratégia ambiental e depois não 

sermos coerentes e consequentes, a outra dimensão é a da 

sustentabilidade económica e financeira do próprio sistema, pois se 

estes resíduos estiverem nos contentores adequados o número de 

toneladas a recolher e tratar também será inferior. ----------------- 

Tanto mais, que do reaproveitamento de tais matérias, também vai ser 

extraído um valor económico. ---------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Carlos Afonso de Moura Teixeira, tendo 

referido que o tratamento deste tipo de bioresíduos tem um custo. ---  

Questionando quem vai recolher e tratar tais resíduos diferenciados e 

suportar os encargos associados, neste contexto, questiona ainda, se 

já foi estabelecido um acordo com a “Resinorte” para a aceitação e 

tratamento desta matéria orgânica e qual o valor por tonelada. ------  
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Alerta para a necessidade e importância da atempada contratualização 

da gestão destes resíduos em alta, para a receção e tratamento destas 

matérias orgânicas. ------------------------------------------------- 

Da informação que dispõe a “Resinorte”, atualmente, não possui 

capacidade instalada no Alto Tâmega para o receber tais resíduos 

diferenciados, questionando se está prevista a construção de alguma 

infraestrutura para o efeito ou em alternativa se a “Resinorte” vai 

transferir os resíduos para outra entidade? ------------------------- 

Trata-se de uma solução complexa, pois se a “Resinorte, cobrar o 

serviço de recolha e tratamento e gestão em alta numa instalação que 

esteja muito afastado da nossa região poderá resultar em avultados 

encargos para o Município de Chaves, sendo necessário uma solução 

equilibrada que se adeque ao modelo de gestão que se pretende 

implementar. ------------------------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo referido que 

se trata da aquisição de um número considerável de contentores (400), 

questionado em que locais está prevista a sua instalação, se vão ser 

todos colocados e se haverá um ajustamento e consequente retirada dos 

contentores de resíduos sólidos urbanos existentes. ----------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo referido que a colocação 

destes novos contentores, está prevista para a parte urbana da cidade 

de Chaves e a Vila de Vidago. --------------------------------------- 

Sendo certo que estas ponderações apenas poderão ocorrer após os mesmos 

se encontrarem em funcionamento e começar a existir informação, só 

assim, poderá ser ajustado em termos de oferta e de acordo com os 

contentores disponíveis às necessidades de utilização dos diferentes 

contentores de resíduos. -------------------------------------------- 

A avaliação terá de ser feita e deverá ser objeto de ajustamentos ao 

longo do tempo. ----------------------------------------------------- 

Da candidatura aprovada, consta um documento da “Resinorte”, no qual 

se compromete a receber tais resíduos diferenciados. ---------------- 

As questões colocadas pelo Sr. Vereador, Eng. Carlos Afonso, são 

pertinentes, e em sede de uma próxima reunião deste órgão serão 

devidamente esclarecidas, tanto mais que da candidatura apresentada 

consta um estudo técnico sobre a matéria em causa. ------------------ 

Que soluções desta natureza são desejáveis, sendo que o Município deve 

incrementar soluções mais amigas do ambiente, sustentáveis na ótica 

ambiental e económica. ---------------------------------------------- 

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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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Do Enquadramento Legal ------------------------------------------ 

a) Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1, do artigo 

18.º,  da Lei 73/2013, de 3 de setembro, com as alterações produzidas 

pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, podem, os Municípios, deliberar 

lançar anualmente uma derrama, de duração anual e que vigora até nova 

deliberação, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC, que corresponda à proporção do rendimento 

gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma atividade 

de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 

estabelecimento estável nesse território; --------------------------- 

b) Considerando que, de acordo com o disposto na alínea d), do n. 1, 

do artigo 25, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar o lançamento de derrama; ---------------------------------- 

c) Considerando que, no exercício da competência material prevista no 

artigo 16.º, da referida lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

atual redação, a Assembleia Municipal, mediante proposta da respetiva 

Câmara Municipal, aprovou regulamento municipal que densifica os 

critérios e as condições para o reconhecimento de isenções totais ou 

parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros 

tributos próprios do município, o qual foi publicitado no Diário da 

República, II série e no n.º 167 – Regulamento n.º 713/2020, de 

27/08/2020, sob a designação de Regulamento de Atribuição de 

benefícios Fiscais do Município de Chaves; -------------------------- 

d) Considerando que os municípios que disponham de regulamento de 

execução nesta matéria, estão habilitados, para além das taxas 

referidas anteriormente, nos termos constante dos n.ºs 22 e 23, do 

citado artigo 18.º, da Lei n.º 73/2013, na sua atual redação, e 

respetivo regulamento, proceder ao lançamento adicional de outras 

taxas reduzidas e isenções, as quais atendem aos seguintes critérios 

legais: ------------------------------------------------------------ 

✓ Volume de negócios das empresas beneficiárias; ---------------------- 

✓ Setor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no 

município; --------------------------------------------------------- 

✓ Criação de emprego no município. ------------------------------------ 

e) Para o efeito, decorre do artigo 10.º, do Regulamento de Atribuição 

de Benefícios Fiscais do Município de Chaves, a consagração de 

“incentivo à atividade económica”, materializado, nos seguintes 

requisitos: -------------------------------------------------------- 

“As pessoas coletivas, já sediadas ou que por criação ou transferência 

da respetiva sede social se instalem no concelho, podem beneficiar de 

isenção total da derrama aplicada sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de IRC, desde que cumpram um dos seguintes critérios: ---- 

a) Volume de negócios igual ou inferior a 150.000,00 euros; --------- 

b) Volume de negócios superior a 150.000,00 euros e igual ou inferior 

a 300.000,00 euros, e que nos últimos dois anos económicos criem e 

mantenham postos de trabalho, nos seguintes termos: ----------------- 

i) Microempresas — 1 posto de trabalho; ----------------------------- 

ii) Pequenas empresas — 3 postos de trabalho; ----------------------- 

iii) Médias empresas — 6 postos de trabalho.” ----------------------- 

f) Considerando que, nos termos do disposto no n.º 17.º, do referido 

artigo 18, da mencionada lei, tal deliberação, tomada pela Assembleia 

Municipal, deve ser comunicada, por via eletrónica, pela Câmara 

municipal à Autoridade Tributária, até ao dia 31 de dezembro do 
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respetivo período de tributação por parte dos serviços competentes do 

Estado, sendo que o produto da derrama paga é transferido para os 

municípios até ao último dia útil do mês seguinte ao do respetivo 

apuramento pela ATA; ------------------------------------------------ 

g) Caso a comunicação a que se refere o número anterior seja remetida 

para além do prazo nele estabelecido, a liquidação e cobrança da 

derrama são efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que 

estiverem em vigor naquela data; ------------------------------------ 

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

a) Considerando que as prerrogativas legais podem e devem ser encaradas 

não apenas como instrumento da política financeira, mas, sobretudo, 

como instrumento das suas políticas económicas e sociais. ----------- 

b) Considerando a persistente verificação de um cenário financeiro 

nacional que condiciona o desempenho financeiro dos órgãos de poder 

local e, em consequência, determina o reforço de políticas de contenção 

e estabilidade orçamental, afetando as receitas municipais e a 

continuidade do planeamento e conclusão de projetos estruturantes para 

o Concelho e Região; ------------------------------------------------ 

c) Considerando que o Município tem a obrigação de não desprezar a 

arrecadação das receitas necessárias à promoção dos investimentos 

necessários à satisfação das necessidades coletivas da população, no 

cumprimento das suas atribuições e competências; -------------------- 

d) Considerando, por outro lado, que a localização geográfica do 

Concelho, de acentuada interioridade, cuja fixação do tecido 

empresarial deverá ser promovida, também através de medidas de 

abrandamento de carga fiscal, designadamente isenções totais ou 

parciais de impostos ou tributos próprios do Município, por forma a 

dinamizar as respetivas áreas de negócios empresariais, bem como a 

geração de emprego e a inversão da recessão económica; -------------- 

e) Considerando que, face à aplicabilidade da regra previsional 

prevista no POCAL para “Impostos e taxas - Derrama”, foi estimado um 

montante previsional, face à média do valor arrecadado nos últimos 3 

exercícios, de 407.352,05€, a contemplar, no orçamento da receita para 

o exercício económico de 2022, na rubrica orçamental “010205 – 

derrama”. ---------------------------------------------------------- 

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

1. Face ao exposto, ao abrigo das disposições combinadas e previstas 

nos artigos 16.º e 18.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – RFALEI, 

e na alínea d), do n.º 1, do artigo 25, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e ainda no cumprimento das disposições previstas 

no artigo 10, do Regulamento de atribuição de benefícios fiscais do 

Município de Chaves, proponho ao órgão executivo municipal a 

apreciação e deliberação do  lançamento do Imposto Municipal de 

“Derrama”, de acordo com as seguintes taxas: ------------------------ 

➢ Taxa geral = 1,5% --------------------------------------------- 

➢ Isenções: Pessoas coletivas, já sediadas ou que por criação ou 

transferência da respetiva sede social se instalem no concelho, desde 

que cumpram um dos seguintes critérios: ----------------------------- 

a) Volume de negócios igual ou inferior a 150.000,00 euros; --------- 

b) Volume de negócios superior a 150.000,00 euros e igual ou inferior 

a 300.000,00 euros, e que nos últimos dois anos económicos criem e 

mantenham postos de trabalho, nos seguintes termos: ----------------- 

i) Microempresas — 1 posto de trabalho; ----------------------------- 

ii) Pequenas empresas — 3 postos de trabalho; ----------------------- 

iii) Médias empresas — 6 postos de trabalho.” ----------------------- 
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2. Caso a presente proposta seja autorizada pelo órgão executivo 

municipal, deverá a mesma ser, posteriormente, submetida, a 

deliberação do órgão deliberativo, na próxima sessão. --------------- 

3. Em caso de aprovação da presente proposta, dever-se-á comunicar, 

por via eletrónica à ATA, até 31 de dezembro de 2021, a taxa aprovada 

e respetivas isenções, no cumprimento do disposto no n.º 17, do artigo 

18.º do RFALEI; ----------------------------------------------------- 

4. Ainda que a receita da derrama não seja considerada como receita 

consignada, o produto da sua cobrança deverá ser afeta à realização 

de despesas relacionadas com investimentos no âmbito da “Proteção 

civil” e “Requalificação do centro histórico”, em igual proporção. -- 

Chaves, 02 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

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

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

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, tendo feito uma 

breve apresentação da proposta. ------------------------------------- 

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

De seguida, usou da palavra, o Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro), Eng. Francisco Baptista Tavares, tendo tecido os 

seguintes comentários: ---------------------------------------------- 

Relativamente a esta proposta tem algumas reservas, pois trata-se de 

mais um imposto, sobre as empresas, com uma expressão significativa, 

não concordam com a aplicação do mesmo, pelo que vão votar contra a 

sua aprovação. ------------------------------------------------------ 

Trata-se de um imposto que incide sobre o IRC, o lucro, das empresas, 

embora a proposta contemple algumas isenções, o mesmo terá um impacto 

negativo nas empresas, compreende que a receita arrecadada de 

aproximadamente 407 mil euros por ano, é um valor significativo, para 

as contas do Município. --------------------------------------------- 

Se fosse com uma taxa mais baixa, poderiam ponderar, assim, não podem 

votar favoravelmente a presente proposta. --------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido o 

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

Que este imposto municipal de derrama incide apenas sobre as empresas 

que paguem IRC, não sobre os empresários em nome individual, sendo que 

a maioria das empresas, com sede no concelho de Chaves, ficam isentas 

de tal imposto, pois a proposta em apreciação e votação contempla 

isenção para as empresas, com sede no concelho de Chaves, cujo volume 

de negócios se situe abaixo dos 300 mil euros, desde que cumpridos 

determinados pressupostos de garantia de manutenção de emprego. ----- 

Que o imposto em causa incidirá, portanto, sobre as grandes empresas, 

em particular sobre as de distribuição, grandes superfícies 

comerciais, bancos e empresas financeiras, que, neste contexto de 

crise pandémica, gerando lucros, podem e devem contribuir para o 

financiamento de atividades e projetos de interesse comum. ---------- 

O valor que se estima arrecadar, no ano de 2022, com a derrama será 

inferior ao valor que o município de Chaves despendeu, no ano em curso, 

com o programa de apoio financeiro às empresas e aos empresários 

afetados pela pandemia da Covid-19. --------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos 

contra dos Vereadores da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Sr. Eng. Francisco Baptista Tavares e Sr. Eng. Carlos Afonso de Moura 
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Teixeira, e quatro votos a favor dos restantes membros deste órgão, 

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

Notifique-se. ------------------------------------------------------ 

 

 

2.2. MANUTENÇÃO DO INCENTIVO À FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO “PARQUE 

EMPRESARIAL DE CHAVES- LOTEAMENTO DO PARQUE DE ATIVIDADES E LOTEAMENTO 

DA PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA” E DO 

PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL SIMPLIFICADO ENQUADRADOR; - EXTENSÃO 

DOS INCENTIVOS A TODOS OS TERRENOS E EDIFICADO PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO, COM VOCAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE EMPRESAS NA ÁREA DO PARQUE 

EMPRESARIAL. PROPOSTA N.º 32/GAP/2021. ------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------ 

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

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

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

preço de venda dos lotes que se encontravam disponíveis para alienação 

no “Parque Empresarial de Chaves – Loteamento do Parque de Atividades 

e Loteamento da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, 

nos termos da Proposta Nº 16/GAP/2017, aprovada pelo executivo 

camarário em sua reunião ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 

2017. -------------------------------------------------------------- 

2. Tal medida de incentivo à fixação de empresas no Concelho, 

visando a defesa e dinamização da economia local, muito concretamente, 

o combate à desertificação e o apoio à criação de emprego, através do 

aumento da competitividade do concelho de Chaves face aos municípios 

vizinhos e do litoral, foi concretizada pela Proposta nº 29/GAP/2017 

aprovada pelo executivo camarário em reunião de 03 de março de 2017, 

a qual permitiu que os agentes económicos interessados em se instalar 

no Parque Empresarial de Chaves o pudessem fazer, através da aquisição 

ou locação (arrendamento) de direitos sobre os lotes a um preço muito 

acessível e incentivador, regulamentada através de um procedimento 

público concursal simplificado. ------------------------------------ 

3. Posteriormente, esta medida de incentivo e o respetivo 

procedimento público concursal enquadrador, veio a ser prolongada até 

ao final do anterior mandato autárquico, mais concretamente até ao dia 

30 de novembro de 2021, por deliberação do executivo camarário de 08 

de fevereiro de 2018, sob proposta nº 06/GAP/2018 e sancionada pela 

assembleia municipal em sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2018. 

4. Neste período de tempo, verificou-se uma resposta bastante 

positiva dos agentes económicos privados às políticas adotadas pelo 

Município de Chaves, tendo surgido várias manifestações concretas de 

interesse na aquisição de terrenos nesta área do Parque Empresarial, 

para fins industriais, situação que veio a motivar a necessidade de 

estender os incentivos praticados para fixação de empresas no “Parque 

Empresarial de Chaves – Loteamento do Parque de Atividades e Loteamento 

da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, a outras 

parcelas de terreno localizadas na envolvente imediata dos loteamentos 

existentes. -------------------------------------------------------- 

5. Tal extensão do incentivo,  consubstanciada no preço da venda do 

solo a 1,00€/m2, cingiu-se, em concreto, a (i) 2 parcelas de terreno 

que detinham capacidade construtiva imediata e foram autonomizadas na 

área da parcela sobrante do loteamento da Plataforma Logística de 

Chaves (identificadas por Parcela A e Parcela E), aprovada pelo 

executivo  municipal em reunião do dia 14 de junho de 2018, sob 
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Proposta nº 42/GAP/2018, e sancionada em sessão da Assembleia 

Municipal de 27 de junho de 2018, (ii) e à denominada área de 

“Ampliação do Parque Empresarial de Chaves”, alcançada através do 

requerimento da declaração de utilidade pública da expropriação de 10 

parcelas de terreno localizadas a norte do referido loteamento da 

Plataforma Logística, e que foi aprovada pelo executivo municipal em 

reunião de Câmara do dia 21 de janeiro de 2021, tendo por base a 

Proposta nº 05/GAPV/2021, sancionada em sessão da Assembleia Municipal 

do dia 01 de fevereiro de 2021. ------------------------------------- 

6. Ambas as propostas de extensão de incentivos basearam-se no 

respeito pelos princípios da igualdade de tratamento e da 

proporcionalidade, e bem assim, pelo princípio da conexão material da 

localização das parcelas em causa com os lotes do loteamento da 

Plataforma Logística, destinando-se todas elas à mesma finalidade dos 

prédios que integram o “Loteamento do Parque de Atividades e Loteamento 

da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”. ----------- 

II – MANUTENÇÃO DO INCENTIVO À FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO “PARQUE 

EMPRESARIAL DE CHAVES- LOTEAMENTO DO PARQUE DE ATIVIDADES E LOTEAMENTO 

DA PLATAFORMA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DO VALE DO TÂMEGA” E DO 

PROCEDIMENTO PÚBLICO CONCURSAL SIMPLIFICADO ENQUADRADOR. ------------ 

1. Na atualidade, Município de Chaves possui um conjunto de prédios 

rústicos que foram adquiridos para a “Ampliação do Parque Empresarial 

de Chaves”, bem assim, de outros prédios – rústicos e urbanos – que 

tinham sido, anteriormente adquiridos no âmbito dos procedimentos 

expropriativos dos terrenos necessários à “Construção do loteamento 

do Parque de Atividades de Chaves”(Alvará Nº 2/2006),  à “Construção 

do loteamento da Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega” 

(Alvará 1/2007), ao “Loteamento do Mercado Abastecedor da Região de 

Chaves”(Alvará 4/2005) e às respetivas infraestruturas viárias de 

acesso, todos localizados em Cotrão, Campo Queimado e Vale Salgueiro, 

freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, na zona que veio então 

a ser denominada por “Parque Empresarial de Chaves” e “Área de 

Ampliação do Parque Empresarial de Chaves”. ------------------------- 

2. Desta área abrangente do Parque Empresarial de Chaves, já foram 

alienados e alocados, até à presente data, direitos sobre 20 lotes do 

loteamento do Parque de Atividades de Chaves, 3 pavilhões do loteamento 

do Mercado Abastecedor da Região de Chaves, 4 lotes do loteamento da 

Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega, 3 lotes na 

Parcela sobrante do loteamento da Plataforma Logística de Chaves e 1 

parcela de terreno na denominada área de ampliação do Parque 

Empresarial de Chaves, totalizando cerca de 85% de área total do Parque 

Empresarial de Chaves ocupada, realidade indissociável dos indicadores 

favoráveis de crescimento da economia nacional verificados. --------- 

3. Neste enfoque, face à resposta positiva dos agentes económicos 

privados às políticas, até aqui adotadas pelo Município de Chaves, e 

mantendo-se plenamente válidos os pressupostos que motivaram as 

deliberações camarárias que aprovaram a Proposta Nº 16/GAP/2017, a 

Proposta Nº 29/GAP/2017, a Proposta nº 06/GAP/2018, a proposta nº 

42/GAP/2018 e a Proposta nº 05/GAP2021, dever-se-á dar continuidade à 

medida de apoio à fixação de empresas no Parque Empresarial de Chaves, 

consubstanciada na redução para €1,00/m2 do preço de venda dos lotes 

que ainda se encontram disponíveis para alienação/locação, garantindo, 

desta forma, a competitividade desta área face a outros territórios 

municipais e contribuindo para fomentar o crescimento e defesa da 

economia local. ----------------------------------------------------- 

4. A operacionalização da continuidade de tal medida deverá assentar 

no desencadear de um novo procedimento público concursal, de tipo 
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contínuo, elástico e simplificado, garante do cumprimento dos 

princípios da igualdade, imparcialidade, transparência e leal 

concorrência entre os interessados, concretizado nas seguintes fases: 

a) 1ª Fase: Abertura do procedimento público concursal, de tipo 

contínuo, para a apresentação de propostas/candidaturas tendentes à 

aquisição de direitos sobre os lotes (alienação e/ou locação), a 

vigorar até, aproximadamente, ao final do presente mandato autárquico, 

mais concretamente até dia 31 de agosto de 2025; -------------------- 

b) 2ª Fase: Análise dos pedidos e adjudicação (candidaturas), 

mediante elaboração prévia de relatórios, com periodicidade trimestral 

(sempre que se verifique a apresentação de proposta/candidaturas),  

por uma comissão técnica nomeada para o efeito, nos mesmos moldes 

anteriormente definidos, ou seja, proposta da decisão administrativa 

à apreciação do executivo camarário e manutenção dos documentos 

instrutórios e dos modelos de avaliação anteriormente aprovados, em 

respeito pelos princípios da imparcialidade, da transparência, da 

igualdade e da leal concorrência. ----------------------------------- 

5. Os lotes que neste momento ainda se encontram disponíveis, 

localizam-se no Loteamento do Parque de Atividades de Chaves (Alvará 

nº 2/2006) e devem ser colocados no mercado, quer para alienação, quer 

para locação, segundo os valores constantes do quadro sinótico infra: 

PARQUE DE ATIVIDADES DE CHAVES (ALVARÁ Nº 2/2006) 

DESIGNAÇÃO DO 

LOTE  

ÁREA (m2) 
VALOR 

ALIENAÇÃO 

VALOR LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO/ 

LOTE  IMPLANTAÇÃO  ANO 

A4 
2.190,00 600,00 2.190,00 € 262,80 € 

A8 
2.665,24 3.000,00 2.665,24 € 319,83 € 

B13 
1.000,00 500,00 1.000,00 € 120,00 € 

B16 
2.478,54 900,00 2.478,54 € 297,42 € 

 

III - EXTENSÃO DOS INCENTIVOS A TODOS OS TERRENOS E EDIFICADO 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM VOCAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE EMPRESAS NA 

ÁREA DO PARQUE EMPRESARIAL ----------------------------------------- 

1. Constatando-se uma crescente procura de lotes/terrenos nesta zona 

do Parque Empresarial de Chaves por parte de agentes privados, 

nacionais e estrangeiros, atraídos pela localização privilegiada deste 

Parque e pelas políticas de incentivo que têm vindo a ser seguidas 

para fixação de empresas, o Município de Chaves, numa postura proativa, 

tem dado continuidade à aquisição de terrenos nesta zona, tendo em 

vista prosseguir a ampliação da área do Parque Empresarial de Chaves 

e assim garantir a competitividade estrutural deste parque Empresarial 

face a outros territórios municipais também competitivos. ----------- 

2. Tal desiderato, é reforçado com a verificação de que, 

praticamente todos os lotes dos loteamentos do Parque Empresarial e 

parcelas autonomizadas, se encontram ocupados, restando apenas 15% de 

lotes livres aptos para edificação, atento ao exposto no nº 1 e nº 2 

do Título II do presente documento. --------------------------------- 

3. Destinando-se todos os prédios que o Município venha a adquirir 

à ampliação do Parque Empresarial de Chaves, e tendo todos eles vocação 

para a fixação de empresas e, portanto, tendo a mesma finalidade dos 

prédios que integram  o “Parque de Atividades de Chaves” e a 

“Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”, justifica-se 

que, a extensão do incentivo à fixação de empresas, consubstanciada 

no preço da venda/ locação do solo a €1,00/m2, seja aplicada a todas 

as parcelas que venham a ser adquiridas pelo Município nesta área 
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envolvente ao Parque Empresarial de Chaves, bem como às áreas que já 

são propriedade do Município de Chaves e os edifícios integradas no 

loteamento do ”Mercado Abastecedor da Região de Chaves” (Alvará 

4/2005),  numa perspetiva de economia procedimental e no estrito 

respeito pelos Princípios da igualdade de tratamento, da 

proporcionalidade, e bem assim, pelo Princípio da conexão material da 

localização desses prédios, com a área mais abrangente do Parque 

Empresarial de Chaves, analogamente aos pressupostos que motivaram as 

deliberações camarárias que aprovaram a Proposta nº 42/GAP/2018 e a 

proposta nº 05/GAP/2021. -------------------------------------------- 

IV – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------------ 

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

no nº2, do Artigo 235º, da Lei Fundamental e da alínea k), do nº2, do 

Artigo 25º e da alínea ff), do nº1, do Artigo 33º, ambos do Anexo I, 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e posteriores Declarações de 

Retificação e alterações, tomo a liberdade de propor ao executivo 

camarário a aprovação da seguinte proposta: ------------------------- 

a) Aprovar, para vigorar até, aproximadamente, ao final do presente 

mandato autárquico, mais concretamente até 31 de agosto de 2025, o 

prolongamento da medida de incentivo à fixação de empresas no concelho 

de Chaves, consubstanciada na redução para €1,00/m2 do preço de venda 

dos lotes do “Parque Empresarial de Chaves – Loteamento do Parque de 

Atividades e Loteamento da Plataforma Logística Internacional do Vale 

do Tâmega”, que ainda se encontram disponíveis; --------------------- 

b) Consequentemente, autorizar a alienação e/ou locação dos lotes do 

Parque Empresarial de Chaves que ainda se encontram disponíveis, mais 

concretamente os Lotes A4, A8, B13 e B16 do Loteamento do Parque de 

Atividades de Chaves (Alvará nº 2/2006), de acordo com o quadro 

sinóptico supra; --------------------------------------------------- 

c) Que a alienação e/ou locação dos referidos prédios urbanos seja 

efetuada mediante procedimento prévio à contratação, a decorrer da 

seguinte forma: ----------------------------------------------------- 

• 1ª Fase: Abertura do procedimento público concursal, decorrendo 

o prazo, continuamente, para a apresentação de propostas negociais, 

tendentes à aquisição de direitos sobre os lotes (alienação e/ou 

locação), até ao próximo dia 31 de agosto de 2025 ou até ao esgotamento 

dos mesmos, se forem todos alienados e/ou alocados antes daquela data; 

• 2ª Fase: Adjudicação, pelo executivo camarário, mediante proposta 

da Comissão nomeada para o feito, e subsequente formalização do 

respetivo contrato, sendo os relatórios da Comissão elaborados com 

periodicidade trimestral, sempre que se verifique a apresentação de 

propostas/candidaturas; -------------------------------------------- 

d) Que, para efeitos de concretização do procedimento público 

concursal, sejam, simultaneamente, aprovados os respetivos documentos 

disciplinadores, em anexo, a saber: --------------------------------- 

➢ Anexo I – Valores Globais dos lotes objeto de alienação/locação; 

➢ Anexo II – Processo de candidatura, o qual contém: ------------ 

• Listagem dos documentos obrigatórios para instrução da 

candidatura; ------------------------------------------------------- 

• Minuta do Requerimento de candidatura; ------------------------ 

• Minuta de Identificação do requerente/ empresa; --------------- 

• Minuta do Formulário de Candidatura; -------------------------- 

• Minuta do conteúdo da Memória Descritiva do investimento. ----- 

➢ Anexo III- Critérios de seleção das candidaturas; ------------- 

➢ Anexo IV- Planta síntese do loteamento do parque de Atividades 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 
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➢ Anexo V- Alteração do regulamento de Alienação e de locação de 

lotes do Parque de Atividades de Chaves (Edital 74/2012) ----------- 

➢ Anexo VI- Normas Disciplinadoras do processo pré-contratual 

tendente à Alienação e/ou Locação do direito de propriedade dos Lotes 

do Parque Empresarial de Chaves – “Parque de Atividades de Chaves” e 

“Plataforma Logística Internacional do Vale do Tâmega”; ------------- 

➢ Anexo VII - Minuta de Aviso; ---------------------------------- 

➢ Anexo VIII- Minuta de contrato-promessa; ---------------------- 

e) Que seja designada a Comissão responsável pela liderança e 

coordenação do procedimento concursal, para adjudicação de direitos 

sobre os lotes (propriedade ou locação) dos prédios em causa, com a 

seguinte constituição: ----------------------------------------------  

➢ Presidente - Arq. Rodrigo Moreira ----------------------------- 

➢ 1º Vogal - Dr.ª Márcia Santos --------------------------------- 

➢ 2º Vogal – Arq. Carla Joana Rodrigues ------------------------- 

Vogais Suplentes: Dr.ª Ester Reis e Engª Cláudia Ferreira ----------- 

Na ausência ou impedimento do presidente, o mesmo será substituído 

pelo primeiro vogal efetivo;  --------------------------------------- 

f) Caso seja autorizada a alienação ou locação dos imóveis supra 

identificados, nos termos e nas condições acima exaradas, bem como nos 

documentos disciplinadores em anexo, fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara ou o seu substituto legal, legitimado a outorgar, 

em nome do Município, a respetiva escritura/documento particular 

autenticado, título este que deverá ser lavrado junto do Gabinete de 

Notariado privativo municipal, bem como o respetivo contrato de 

arrendamento, em caso de locação;  ---------------------------------- 

g) Que a receita proveniente das alienações fique domiciliada na 

rubrica económica de receita de capital “09.04.01.03 – Vendas de Bens 

de Investimento – Terrenos“. --------------------------------------- 

h) Aprovar, para vigorar até, aproximadamente, ao final do presente 

mandato autárquico, mais concretamente até 31 de agosto de 2025, a 

extensão material dos efeitos das deliberações dos órgãos municipais 

– Câmara e Assembleia - de 8 e 28 de fevereiro de 2018, no que se 

refere à extensão da medida de incentivo à fixação de empresas no 

concelho de Chaves, consubstanciada na redução para €1,00/m2 do preço 

de venda/locação do solo a todas as parcelas que venham a ser 

adquiridas pelo Município nesta área mais abrangente do Parque 

Empresarial de Chaves, incluindo as áreas que já são propriedade do 

Município de Chaves e os edifícios integradas no loteamento do Mercado 

Abastecedor da Região de Chaves (Alvará 4/2005); -------------------- 

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

sujeita à apreciação, discussão e votação do órgão deliberativo 

municipal, para efeitos do disposto na alínea i), do nº1, do Artigo 

25º, do Anexo I, à supracitada Lei nº 75/2013. ---------------------- 

Chaves, 19 de novembro de 2021. ------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

3. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE DOAÇÃO DE 1 OBRA DE ARTE NO VALOR DE 15 

000 € (QUINZE MIL EUROS) DO ARTISTA PLÁSTICO JOÃO RIBEIRO. PROPOSTA 

Nº30/GAP/2021. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------- 
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I – DO ENQUADRAMENTO ------------------------------------------------ 

1.João Ribeiro (João António Gomes Ribeiro) é um artista plástico 

português, nasceu em Lisboa em 1955, é licenciado em pintura pela 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa /FBAUL e com mestrado em 

Artes Visuais/Ensino/ULHT, tendo desde 1984 participado em variadas 

Bienais de Arte e exposições individuais e coletivas, em Portugal e 

no estrangeiro (Argentina, Espanha, Bélgica, EUA e Canadá). Em 1985 

recebeu o Prémio de Pintura Espírito Santo Esteves, na II Bienal de 

Chaves, tendo já doado anteriormente ao  Município três obras da sua 

autoria. ----------------------------------------------------------- 

2. Está representado em diversas coleções, nomeadamente, a coleção da 

CGD, a coleção do BCP, CTT, Ministério da Justiça, Museu de Arte e 

Pintura Diogo Gonçalves, Museu da Cidade de Vila Franca de Xira, Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão, Câmara Municipal de Portalegre, 

Câmara Municipal do Seixal, Biblioteca da FCT-UNL, entre outras. ---- 

3. Participou na exposição coletiva “3 Gerações”, no MACNA-Museu de 

Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves (Out-2018 a Abr-2019) e 

mais recentemente realizou-se a exposição, “Um Mundo Provisório às 

Avessas, com obras da sua autoria, na Biblioteca Municipal de Chaves 

com abertura ao público em 24 de outubro de 2020 e encerramento em 26 

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

4. O facto de já ter sido premiado na II Bienal de Chaves, de ter 

participado nas exposições referidas anteriormente, de reconhecer o 

potencial cultural do MACNA e o papel congregador e dinamizador que o 

mesmo tende a exercer no panorama museológico e artístico nacional e 

internacional, motivou-o a propor doar ao Município de Chaves, na 

qualidade de autor e proprietário, a obra,  “ Fragmento do Paraíso  

Provável”, um tríptico a óleo sobre tela datado de 2004, com dimensões 

de 220 x 540  cm  a fim de este legado passar a fazer parte do 

património Municipal, integrando o acervo do  MACNA-Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso. ----------------------------------------- 

II – DA JUSTIFICAÇÃO ------------------------------------------------ 

1. Considerando que a doação de tal espólio a favor do Município de 

Chaves, cuja generosidade importa, antecipadamente, registar e 

agradecer, tem como exclusiva finalidade integrar o acervo do MACNA - 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, visando ampliar, estimular 

e consolidar a ação e oferta cultural, não só deste espaço museológico, 

mas também do município e do território em que se insere; ----------- 

2. Considerando a vontade expressa pelo doador no sentido de 

materializar, de imediato, tal liberalidade com a entrega da obra 

atrás referida, a favor deste Município, a fim de integrar o acervo e 

reservas afetas ao MACNA, inequivocamente de forma gratuita; -------- 

3. Considerando que, do ponto de vista estritamente jurídico, a 

figura de doação encontra-se definida no art.º 940º do Código Civil 

como um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberdade e à 

custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou de um 

direito, ou assume uma obrigação, em benefício do outro contraente;-- 

4. Considerando que, neste contexto, a materialização da vontade 

expressa pelo arista plástico João Ribeiro está, assim, dependente de 

aceitação da doação sugerida, por parte do donatário, no caso, o 

Município de Chaves; ------------------------------------------------ 

5. Considerando que o valor atribuído à obra tem por base o parecer 

do Dr. António Joel, com fundamento na valorização de obras publicas 

executadas pelo artista; -------------------------------------------- 

6. Considerando, por último, que nos termos do disposto na alínea 

j), do nº1, do art.º33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, compete à Câmara Municipal, no âmbito 
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da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 

corrente, aceitar doações, legados e heranças a benefício do 

inventário, sendo certo que, estando as autarquias locais vinculadas 

ao princípio da especialidade previsto no art.º 45º, do mesmo diploma, 

não podem estas aceitar doações com encargos para a realização de 

interesses estranhos às suas atribuições, facto que, no caso sub 

judice, não se verifica. -------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------- 

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

enunciadas e, para efeitos de cumprimento da alínea j), do n.º 1, do 

art.º 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal a 

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

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

artista plástico João Ribeiro, a Câmara Municipal delibere aceitar a 

doação, constante e identificada no Documento Um, anexo, concretamente 

a obra de arte, “ Fragmento do Paraíso  Provável” um tríptico a óleo 

sobre tela datado de 2004, com dimensões de 220 x 540  cm e valorizado 

em 15 000 € (quinze mil euros) a fim de este legado passar a fazer 

parte do património Municipal, integrando o acervo do   MACNA-Museu 

de Arte Contemporânea Nadir Afonso. --------------------------------- 

b)Que tal liberalidade, seja desde já, reconhecida pelo executivo 

camarário como um ato nobre e de especial relevância para a comunidade 

flaviense e em benefício da população em geral; --------------------- 

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

agradecimentos ao artista plástico João Ribeiro, pelo generoso gesto 

de interesse público, praticado a favor do Município e das populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

Chaves, 19 de novembro de 2021 -------------------------------------- 

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

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

Anexos: ------------------------------------------------------------  

- Documento 1 (obra objeto de doação do artista plástico João Ribeiro) 

- termo de doação do artista João Ribeiro --------------------------- 

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

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

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

 

 

2.4. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – PIM -. CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS.BENEFICIÁRIA: METALOME, LDA. 

INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 27/UCE/ 2021. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação ----------------------------------- 

1. No passado dia 12 de junho de 2013, sob Proposta da Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 20 de maio de 2013, a Assembleia Municipal 

aprovou o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. ----------- 

2. Tal regulamento define os critérios a adotar pelo competente órgão 

municipal, no que concerne a classificação de Projetos de Interesse 

Municipal – PIM -, tendo em vista conceder isenções totais ou parciais 

de tributos municipais, em especial no que se refere ao Imposto 

Municipal sobre Imoveis, ao Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imoveis e, ainda, no que se refere a taxas urbanísticas 

devidas pela emissão de titulo administrativo relativo à aprovação das 

operações urbanísticas e respetiva utilização. ---------------------- 
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3. Ao abrigo de tal quadro regulamentar, veio a promotora Metalome, 

Lda., NIPC 515337846, requerer a classificação de PIM para o projeto 

de investimento a concretizar em Campo Queimado (Parque Empresarial 

de Chaves), freguesia de Outeiro Seco, concelho de Chaves, no prédio 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 

4509/20180525, inscrito na respetiva matriz predial urbana com o 

artigo 3255º, e, consequentemente, a redução de IMI e de taxas 

urbanísticas, ao abrigo do quadro legal, em matéria do regime 

financeiro autárquico, atualmente, em vigor. ------------------------ 

4. Sob a Informação/Proposta Nº01/2021, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, nos termos do Relatório de Avaliação nº 1/2021, subscrita 

pela Comissão Técnica de Analise, Acompanhamento e Fiscalização de 

Projetos de Interesse Municipal, o executivo camarário em sua reunião 

ordinária do passado dia 21 de janeiro de 2021, atribuiu a 

classificação de PIM à candidatura apresentada pela firma “Metalome, 

Lda.”, e aprovou a concessão de benefícios tributários municipais, 

consubstanciados numa redução de 95% do valor do IMT – Imposto 

Municipal Sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis -,  redução de 95% 

do valor do IMI – Imposto Municipal sobre Imoveis, por um prazo de 5 

anos, eventualmente prorrogado por mais 5 anos -, e numa redução de 

75% das taxas municipais devidas pela emissão de título administrativo 

relacionado com a aprovação das operações urbanísticas de edificação 

e respetiva utilização, incluindo as taxas relativas às 

infraestruturas urbanísticas. --------------------------------------- 

5. E, no passado dia 22 de fevereiro de 2021, veio a ser outorgado, 

entre o Município e a citada firma, o respetivo contrato de concessão 

de benefícios tributários municipais, de acordo com a minuta genérica, 

previamente, aprovada pelos competentes órgãos autárquicos, em 

cumprimento do disposto na alínea b) do nº3, do artigo 8º do 

Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. --------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------- 

Assim, face ao acima exposto, e tendo em vista levar ao conhecimento 

dos competentes órgãos autárquicos o teor concreto do contrato, toma-

se a liberdade de sugerir que, superiormente, seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

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

ordinária do executivo municipal, em vista a que o aludido órgão 

autárquico competente, à luz do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos do disposto no nº 9, do Artigo 16º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação, tome conhecimento e, 

a fim, aprove o beneficio tributário municipal, em concreto, concedido 

à empresa Metalome, Lda., pelo investimento relacionado com a 

construção e instalação de uma unidade industrial para fabricação de 

outros produtos metálicos diversos, no lugar de Campo Queimado, 

(Parque Empresarial de Chaves), freguesia de Outeiro Seco, no prédio 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4509/20180525, 

inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 3255º, 

consubstanciado na: ------------------------------------------------- 

i) Redução de 95% do valor devido pelo IMT, relativo ao imóvel a 

adquirir (entretanto adquirido) pelo promotor, destinado ao exercício 

da atividade desenvolvido no projeto, por uma vez, no montante, 

estimado, em € 3.107,73; -------------------------------------------- 

ii) Redução de 95% do valor devido pelo IMI, durante os cinco anos de 

vigência do contrato, eventualmente prorrogado por mais 5 anos, no 

montante, atualmente, estimado em € 11.539,76, para o corrente ano; - 
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iii) Redução de 75% do valor das taxas municipais devidas pela emissão 

do título administrativo do licenciamento – taxas urbanísticas e taxas 

administrativas – no montante de € 41.373,00. ----------------------- 

b) Seguidamente, para efeitos do disposto no Artigo 12º do Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal, e tendo em vista a monitorização 

das condições de celebração e execução do contrato, deverá o mesmo ser 

levado ao conhecimento da Assembleia Municipal, na próxima sessão 

ordinária daquele órgão deliberativo. ------------------------------- 

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

Chaves, 17 de novembro de 2021. ------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias ------------------------------------- 

Em anexo: Contrato de Concessão de Benefícios Tributários, com o 

registo nº 13/DIV/2021, e respetivo processo administrativo. -------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 17.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente e em concordância com o teor da estratégia contante da presente 

informação técnica. À consideração superior. ------------------------ 

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

NEGREIRO, DE 17/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho praticado 

pelo chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2021.11.21. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.5. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – PIM -. PRIMEIRA ADENDA AO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS OUTORGADO 

EM 7 DE SETEMBRO DE 2018. BENEFICIÁRIA: HOTEL PREMIUM CHAVES, LDA. 

INFORMAÇÃO/ PROPOSTA Nº28/UCE/2021. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação ----------------------------------- 

1. No passado dia 12 de junho de 2013, sob Proposta da Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 20 de maio de 2013, a Assembleia Municipal 

aprovou o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. ----------  

2. Tal regulamento define os critérios a adotar pelo competente órgão 

municipal, no que concerne a classificação de Projetos de Interesse 

Municipal – PIM -, tendo em vista conceder isenções totais ou parciais 

de tributos municipais, em especial no que se refere ao Imposto 

Municipal sobre Imoveis, ao Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imoveis e, ainda, no que se refere a taxas urbanísticas 

devidas pela emissão de titulo administrativo relativo com a aprovação 

das operações urbanísticas e respetiva utilização. ------------------ 

3. Ao abrigo de tal quadro regulamentar, veio a sociedade Hotel Premium 

Chaves, Lda., NIPC 513666761, requerer a classificação de PIM para o 

projeto de reabilitação (urbanística e classificação hoteleira) do 

Hotel Premium Chaves – Aquae Flaviae, correspondente à fração autónoma 

“A” , destinada à indústria hoteleira, do prédio sito na Praça do 

Brasil, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, descrito 

na da Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o nº 470/20071012, 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3640º, elevando a sua 
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classificação para Hotel de 4 estrelas, direcionando a oferta às 

necessidades de um segmento de turistas interessados no Produto 

Turismo de Saúde e Bem-Estar, e, consequentemente, a redução de taxas 

urbanísticas municipais, ao abrigo do quadro legal, em matéria do 

regime financeiro autárquico, atualmente, em vigor, tendo no passado 

dia 7 de setembro de 2018 sido outorgado um contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, tendo por objeto a concessão pelo 

Município de Chaves à sociedade Hotel Premium Chaves, Lda. de um 

benefício tributário para redução de taxas urbanísticas municipais 

(75%). -------------------------------------------------------------   

4. Sob a Informação/Proposta Nº 54/DSC/2019, datada de 6 de maio de 

2019, nos termos do 1º Relatório de Acompanhamento do Projeto de 

Execução, produzido pela Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento 

e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal, o executivo 

camarário em sua reunião ordinária do passado dia 13 de maio de 2019, 

aprovou a alteração da meta “Tempo de Implementação do Investimento”, 

passando o prazo para a concretização deste projeto de investimento 

de 20 para 51 meses. ------------------------------------------------ 

5. E, de acordo com a Informação/Proposta Nº 18/DDE/2020, datada de 

26 de novembro de 2020, a qual consubstanciou a aprovação do Relatório 

de Acompanhamento relativo aos 3º e 4º trimestres de execução, o 

executivo camarário em sua reunião ordinária do passado dia 7 de 

dezembro de 2020, aprovou a alteração à meta “Montante de 

Investimento”, passando este de €4.899.523,99 para € 1.707.096,73. -- 

6. Foi ainda, com base no Relatório de Acompanhamento mencionado no 

ponto anterior, da citada Comissão Técnica de Análise, proposto que, 

em face dos efeitos negativos da crise pandémica, na economia local, 

a suspensão dos prazos concedida para os projetos do Parque Empresarial 

de Chaves, em resultado da aprovação da Proposta Nº 42/GAP/2020, 

aprovada pelos órgão executivo e deliberativo municipais, em 22 e 30 

de junho de 2020, fosse extensível aos PIM (Projetos de Interesse 

Municipal), suspendendo-se, assim, o prazo de execução, no período 

compreendido entre 01/07/2020 e 30/06/2021. ------------------------- 

7. Assim, no passado dia 03 de setembro de 2021, veio a ser outorgado, 

entre o Município e a citada sociedade, a respetiva adenda ao contrato 

de concessão de benefícios tributários municipais, em cumprimento do 

disposto na alínea b) do nº3, do artigo 8º do Regulamento de Projetos 

de Interesse Municipal. --------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao acima exposto, e tendo em vista levar ao conhecimento 

dos competentes órgãos autárquicos o teor concreto da adenda contrato, 

toma-se a liberdade de sugerir que, superiormente, seja adotada a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

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

ordinária do executivo municipal, em vista a que o aludido órgão 

autárquico competente, à luz do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos do disposto no nº 9, do Artigo 16º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação, tome conhecimento e, 

a fim, aprove, a primeira adenda ao contrato de benefícios tributários 

municipais, outorgado em 7 de setembro de 2018, com  a empresa Hotel 

Premium Chaves, Lda., a qual formalizou as alterações suprarreferidas, 

passando a Cláusula 2ª, a ter a seguinte nova redação: -------------- 

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

Objetivos e metas do projeto de interesse municipal ----------------- 

O projeto de investimento objeto do presente contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização do 
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projeto de investimento descrito na cláusula antecedente com a 

seguinte previsão: -------------------------------------------------- 

• Montante de investimento: € 1.707.096,73 ----------------------- 

• Número de postos de trabalho: (…) ------------------------------ 

• Prazo para implementação do projeto: 51 meses ------------------ 

b) Seguidamente, para efeitos do disposto no Artigo 12º do Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal, e tendo em vista a monitorização 

das condições de celebração e execução da adenda ao contrato, deverá 

o mesmo ser levado ao conhecimento da Assembleia Municipal, na próxima 

sessão ordinária daquele órgão deliberativo. ------------------------ 

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

Chaves, 19 de novembro de 2021 ------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias ------------------------------------ 

Em anexo: Primeira Adenda ao Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários, com o registo nº 115/DIV/2021, e respetivo processo 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 19.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente e em concordância com o teor da estratégia constante da presente 

informação/proposta. À consideração superior. ----------------------- 

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

NEGREIRO, DE 19/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho exarado 

pela chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2021.11.22. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.6. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – PIM -. TERCEIRA ADENDA AO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS OUTORGADO 

EM 10 DE OUTUBRO DE 2017.BENEFICIÁRIA: ANTÓNIO & LILIANA RODRIGUES, 

LDA. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 29/UCE/2021. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação ----------------------------------- 

1. No passado dia 12 de junho de 2013, sob Proposta da Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 20 de maio de 2013, a Assembleia Municipal 

aprovou o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. ---------- 

2. Tal regulamento define os critérios a adotar pelo competente órgão 

municipal, no que concerne a classificação de Projetos de Interesse 

Municipal – PIM -, tendo em vista conceder isenções totais ou parciais 

de tributos municipais, em especial no que se refere ao Imposto 

Municipal sobre Imoveis, ao Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imoveis e, ainda, no que se refere a taxas urbanísticas 

devidas pela emissão de titulo administrativo relativo com a aprovação 

das operações urbanísticas e respetiva utilização. ----------------- 

3. Ao abrigo de tal quadro regulamentar, veio a sociedade António & 

Liliana Rodrigues, Lda., NIPC 514077255, requerer a classificação de 

PIM tendo por objeto o projeto para a implementação de um 

empreendimento turístico, na área da restauração e equipamento de 
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lazer, composto por piscina e equipamento de apoio, o qual se encontra 

concretizado,  no prédio sito em Sainça, freguesia de Oura, concelho 

de Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob 

o nº 785/20000504 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

838º, tendo no passado dia 10 de outubro de 2017, sido outorgado um 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais, tendo por 

objeto a concessão pelo Município de Chaves à sociedade António & 

Liliana Rodrigues, Lda. de um benefício tributário para redução de IMI 

– Imposto Municipal sobre Imóveis (48,25%) e redução de taxas 

urbanísticas municipais (75%). ------------------------------------- 

4. Em conformidade com a Informação/Proposta Nº 99/DSC/2017, aprovada 

por deliberação camarária de 30 de novembro de 2017, houve um erro no 

cálculo das percentagens do benefício tributário a conceder, em 

matéria de redução de IMI, o qual veio a ser retificado (passando a 

ser de 53%), por Adenda ao contrato inicial, celebrada em 27 de 

dezembro de 2017. --------------------------------------------------- 

5. De acordo com a Informação/Proposta Nº 64/DSC/2019, aprovada por 

deliberação camarária de 11 de junho de 2019, e com a 

Informação/Proposta Nº 97/DSC/2019, aprovada por deliberação camarária 

de 14 de outubro de 2019, relativamente às metas do projeto 

inicialmente contratualizadas, em sede da execução do projeto de 

investimento, houve alteração das metas contratualizadas, 

concretamente no que concerne aos critérios “Montante do 

Investimento”, “Número Postos de Trabalho” e “Prazo para Implementação 

do Projeto”, tendo os mesmos reflexo no cálculo das percentagens dos 

benefícios tributários a conceder, quer em matéria de redução de IMI, 

quer no que concerne à redução das taxas municipais, implicando a 

necessidade de proceder à alteração das metas contratualizadas e, 

consequentemente, aos benefícios tributários concedidos, alteração que 

veio a ser concretizada por Segunda Adenda ao contrato inicial, 

celebrada em 19 de dezembro de 2019. ------------------------------- 

6. E, por último, em conformidade com a Informação/Proposta 

Nº31/DDE/2021, aprovada por deliberação camarária de 22 de julho de 

2021, veio a ser aprovado o pedido de prorrogação dos benefícios 

fiscais (IMI) apresentado pelo promotor “António & Liliana Rodrigues, 

Lda., no âmbito do Projeto de Interesse Municipal “Construção de 

Piscinas e Equipamento de Apoio”, no passado dia 06 de junho de 2021. 

7. Assim, no passado dia 27 de outubro de 2021, veio a ser outorgado, 

entre o Município e a citada sociedade, a terceira adenda ao contrato 

de concessão de benefícios tributários municipais, em cumprimento do 

disposto na alínea b) do nº3, do artigo 8º do Regulamento de Projetos 

de Interesse Municipal. --------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao acima exposto, e tendo em vista levar ao conhecimento 

dos competentes órgãos autárquicos o teor concreto da adenda contrato, 

toma-se a liberdade de sugerir que, superiormente, seja adotada a 

seguinte estratégia procedimental: --------------------------------- 

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

ordinária do executivo municipal, em vista a que o aludido órgão 

autárquico competente, à luz do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos do disposto no nº 9, do Artigo 16º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação, tome conhecimento e, 

a fim, aprove, a terceira adenda ao contrato de benefícios tributários 

municipais, outorgado em 10 de outubro de 2017, com  a sociedade 

António & Liliana Rodrigues, Lda., a formalizar as alterações 

suprarreferidas, passando a Cláusula 3ª, a ter a seguinte nova redação: 

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

1. ………… ------------------------------------------------------------- 

2. ………… ------------------------------------------------------------- 

3. A redução de IMI (31%) é prorrogada por mais 5 (cinco) anos, a 

contar do términus do benefício inicialmente contratualizado 

(10/12/2021). ------------------------------------------------------  

b) Seguidamente, para efeitos do disposto no Artigo 12º do Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal, e tendo em vista a monitorização 

das condições de celebração e execução da adenda ao contrato, deverá 

o mesmo ser levado ao conhecimento da Assembleia Municipal, na próxima 

sessão ordinária daquele órgão deliberativo. ----------------------- 

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

Chaves, 19 de novembro de 2021 ------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias. ----------------------------------- 

Em anexo: Terceira Adenda ao Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários, com o registo nº 127/DIV/2021, e respetivo processo 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 19.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente e em concordância com o teor da estratégia constante da presente 

informação/proposta. À consideração superior. ----------------------- 

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

NEGREIRO, DE 19/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho exarado 

pela chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2021.11.22. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.7. PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL – PIM -. PRIMEIRA ADENDA AO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS OUTORGADO 

EM 24 DE JULHO DE 2018. BENEFICIÁRIA: SOLAR INVESTMENT IMOBILIÁRIA, 

LDA. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº 30/UCE/2021. -------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação ----------------------------------- 

1. No passado dia 12 de junho de 2013, sob Proposta da Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 20 de maio de 2013, a Assembleia Municipal 

aprovou o Regulamento de Projetos de Interesse Municipal. ---------- 

2. Tal regulamento define os critérios a adotar pelo competente órgão 

municipal, no que concerne a classificação de Projetos de Interesse 

Municipal – PIM -, tendo em vista conceder isenções totais ou parciais 

de tributos municipais, em especial no que se refere ao Imposto 

Municipal sobre Imoveis, ao Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imoveis e, ainda, no que se refere a taxas urbanísticas 

devidas pela emissão de titulo administrativo relativo com a aprovação 

das operações urbanísticas e respetiva utilização. ------------------ 

3. Ao abrigo de tal quadro regulamentar, veio a sociedade Solar 

Investment Imobiliária, Lda., NIPC 514567520, requerer a classificação 

de PIM tendo por objeto o projeto para a implementação de um 

empreendimento turístico, na área da hotelaria, restauração, saúde e 
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bem estar e património arquitetónico, denominado Solar Thermal 

Institute,  composto por Hotel (com a classificação pretendida de 5 

estrelas), Thermal SPA, restaurante, salas multifuncionais de terapias 

e bar, mediante a reabilitação do imóvel popularmente conhecido como 

Solar de Outeiro Seco, sito na Rua de Santa Rita, nº2, 5400 – 592 

Outeiro Seco, concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 504/19870728 e inscrito na respetiva matriz urbana 

sob o artigo 123º e desenvolvido, também, no prédio rústico denominado 

Eira, localizado em Eiró, freguesia de Outeiro Seco referida, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3519/20090311, inscrito 

na matriz predial respetiva sob o artigo 4945º, tendo no passado dia 

24 de julho de 2018, sido outorgado um contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, tendo por objeto a concessão pelo 

Município de Chaves à sociedade Solar Investment Imobiliária, Lda. de 

um benefício tributário para redução de IMI – Imposto Municipal sobre 

Imóveis (80%) e redução de taxas urbanísticas municipais (75%). ---- 

4. Sob a Informação/Proposta Nº 20/DDE/2020, datada de 27 de novembro 

de 2020, nos termos do Relatório de Acompanhamento do Projeto de 

Execução, - 4º relatório semestral - produzido pela Comissão Técnica 

de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de Interesse 

Municipal, o executivo camarário em sua reunião ordinária do passado 

dia 7 de dezembro de 2020, aprovou a alteração da meta “Montante de 

Investimento”, passando este de €4.174.855,00 para €6.898.248,00, bem 

como alterar a meta “Prazo para a Implementação do Projeto”, passando 

este de 40 para 55 meses. ------------------------------------------ 

5. Foi ainda, com base no Relatório de Acompanhamento mencionado no 

ponto anterior, da citada Comissão Técnica de Análise, proposto que, 

em face dos efeitos negativos da crise pandémica, na economia local, 

a suspensão dos prazos concedida para os projetos do Parque Empresarial 

de Chaves, em resultado da aprovação da Proposta Nº 42/GAP/2020, pelos 

órgãos executivo e deliberativo municipais, em 22 e 30 de junho de 

2020, fosse extensível aos PIM (Projetos de Interesse Municipal), 

suspendendo-se, assim, o prazo de execução, no período compreendido 

entre 01/07/2020 e 30/06/2021. -------------------------------------- 

6. Assim, no passado dia 17 de setembro de 2021, veio a ser outorgado, 

entre o Município e a citada sociedade, a respetiva adenda ao contrato 

de concessão de benefícios tributários municipais, em cumprimento do 

disposto na alínea b) do nº3, do artigo 8º do Regulamento de Projetos 

de Interesse Municipal. --------------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Assim, face ao acima exposto, e tendo em vista levar ao conhecimento 

dos competentes órgãos autárquicos o teor concreto da adenda contrato, 

toma-se a liberdade de sugerir que, superiormente, seja adotada a 

seguinte estratégia procedimental: ---------------------------------- 

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

ordinária do executivo municipal, em vista a que o aludido órgão 

autárquico competente, à luz do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos do disposto no nº 9, do Artigo 16º, da Lei 

nº 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação, tome conhecimento e, 

a fim, aprove, a primeira adenda ao contrato de benefícios tributários 

municipais, outorgado em 24 de julho de 2018, com  a sociedade Solar 

Investment Imobiliária, Lda., a qual formalizou as alterações 

suprarreferidas, passando as Cláusulas 1ª e 2ª, a ter a seguinte nova 

redação: ----------------------------------------------------------- 

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

Âmbito do contrato e condições de acesso aos benefícios fiscais ----- 

1. (…) -------------------------------------------------------------- 
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2. A sociedade “Solar Investment, Lda” solicitou a concessão de 

benefícios tributários previstos no Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal, para a implementação de um empreendimento 

turístico, na área da hotelaria, restauração, saúde e bem estar e 

património arquitetónico, denominado “Hotel Santa Rita Wellness & SPA 

Institute”, composto por Hotel (com a classificação pretendida de 4 

estrelas), Wellness and SPA Institute, restaurante, salas 

multifuncionais de terapias e bar, mediante a reabilitação do imóvel 

popularmente conhecido como Solar de Outeiro Seco, sito na Rua de 

Santa Rita, nº2, Outeiro Seco, 5400-592, freguesia de Outeiro Seco, 

concelho de Chaves, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Chaves sob o nº 4544/20181001 e inscrito na respetiva matriz urbana 

sob o artigo 3265. -------------------------------------------------- 

3. (…) -------------------------------------------------------------- 

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

Objetivos e metas do projeto de interesse municipal ----------------- 

O projeto de investimento objeto do presente contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização do 

projeto de investimento descrito na cláusula antecedente com a 

seguinte previsão: -------------------------------------------------- 

• Montante de investimento: € 6.898.248,00 ------------------------- 

• Número de postos de trabalho: (…) -------------------------------- 

• Prazo para implementação do projeto: 55 meses -------------------- 

b) Seguidamente, para efeitos do disposto no Artigo 12º do Regulamento 

de Projetos de Interesse Municipal, e tendo em vista a monitorização 

das condições de celebração e execução da adenda ao contrato, deverá 

o mesmo ser levado ao conhecimento da Assembleia Municipal, na próxima 

sessão ordinária daquele órgão deliberativo. ------------------------ 

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

Chaves, 19 de novembro de 2021 ------------------------------------- 

A Assistente Técnica, Rute Dias. ----------------------------------- 

Em anexo: Primeira Adenda ao Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários, com o registo nº 122/DIV/2021, e respetivo processo 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA CRISTINA 

RODRIGUES, DE 19.11.2021. ------------------------------------------- 

Ciente e em concordância com o teor da estratégia constante da presente 

informação/proposta. À consideração superior. ----------------------- 

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

NEGREIRO, DE 19/11/2021 --------------------------------------------- 

Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho exarado 

pela chefe da UCE, é de adotar a estratégia contida no ponto II. À 

consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------- 

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

2021.11.22. -------------------------------------------------------- 

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

 

 

XII 

DIVERSOS 
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1. FSUE-02-9999-000159 -"APOIO A DESPESAS PÚBLICAS DE EMERGÊNCIA PARA 

CONTER E LIMITAR A PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CHAVES 

(AVISO Nº FSUE-02-99-2021-01)"_NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE CANDIDATURA 

E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO – INFORMAÇÃO Nº 40/DDE/2021, DA 

DRA. CARLA CORREIA DE 09.11.2021. ----------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação da decisão de aprovação da candidatura em 

epígrafe, pela Comissão Diretiva do POAT 2020, em 04/11/2021, nos 

termos constantes da decisão de aprovação da candidatura e do Termo 

de Aceitação e respetivos anexos, bem como promover as diligências 

necessárias à assinatura do Termo de Aceitação para respetiva 

devolução à Autoridade de Gestão do POAT 2020. ---------------------- 

II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso FSUE-99-2021-01 – “Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (FSUE) – Apoio aos Custos Públicos decorrentes do Combate à 

Pandemia da Doença COVID-19” o Município de Chaves apresentou, em 

19/08/2021, com      uma candidatura que foi objeto de aprovação com 

a Autoridade de Gestão do NORTE 2020. ------------------------------- 

2.2. Após a competente análise e avaliação, a referida candidatura 
mereceu decisão favorável de aprovação, por deliberação da Comissão 

Diretiva do Programa Operacional de Assistência Técnica (POAT 2020), 

datado de 4/11/2021, a qual foi comunicada pela Autoridade de Gestão, 

através de mensagem de correio eletrónico, remetida em 7/11/2021. --  

2.3. Com a citada comunicação foi juntamente rececionado o Termo de 
Aceitação do Apoio, cuja minuta se apresenta em anexo, o qual deverá 

ser assinada e autenticado pelo Senhor Presidente da Câmara, para 

efeitos de contratualização da operação em causa. ------------------ 

2.4. A operação, que visava o financiamento das despesas públicas de 
emergência realizadas pelo Município no período de 15 de março de 2020 

a 30 de setembro de 2020 para conter e limitar a pandemia da Doença 

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

2.5. Analisando o conteúdo constante da Decisão de Aprovação de 

Candidatura e no Termo de Aceitação e respetivos anexos, verificou-se 

que, da apreciação da candidatura concluíram ser “pertinente e 

necessária a aprovação da candidatura em apreciação, de forma a 

compensar a entidade beneficiária dos encargos que tem vindo a suportar 

para conter e limitar a pandemia da doença COVID-19 designadamente na 

prevenção, proteção, e apoio à população e em especial aos grupos mais 

vulneráveis”. ------------------------------------------------------ 

2.6. A concretização da mesma corresponderá a um investimento total 
de 127 736,14€ e um investimento elegível de 127 736,14€, financiado 

a 100% pelo FSUE, ou seja, o financiamento público nacional sem 

encargos para o Município de Chaves. -------------------------------- 

2.7. Assim sendo, no âmbito da execução financeira da operação, 

perante AG do POAT deverão ser considerados a seguinte estrutura de 

financiamento:   

 

              Quadro 1 

  

  

 

 

              Quadro 2  

Montantes da Decisão de Financiamento (euros)  Total   

Calendário da Operação2  Datas  

Data do início da operação  14/03/2020  

Data da conclusão da operação  30/09/2020  
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1 - Custo Total do Investimento   127.736,14  

2 – Investimento não Elegível     

3 – Investimento Elegível condicionado     

4 – Investimento Elegível (1 – 2 – 3)   127.736,14  

5 – Pro rata da receita líquida atualizada (%)   0,00  

6 – Taxa forfetária da receita líquida (%)     

7 - Montante máximo elegível ((3+4)x5) ou 

(4x(100%-6))  

 127.736,14  

8 - Investimento elegível não comparticipado     

9 – Contribuição FSUE   127.736,14  

10 – Taxa de Co-financiamento (%) (9/7)   100,00%  

2.8. Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, 
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------- 

III  - DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ------------------------------- 

3.1. Considerando que, a operação em causa pretendeu a obtenção de apoios 
financeiros, visando aliviar as despesas que o Município realizou para 

faze face à emergência social e sanitária provocada pela pandemia na 

prevenção, proteção e apoio à população e, em especial, aos grupos 

mais vulneráveis. --------------------------------------------------- 

3.2. Considerando a mais valia da aprovação desta operação, que surge 
como uma oportunidade de financiar a 100% as despesas públicas de 

emergência realizadas pelo Município no período de 15 de março a 30 

de setembro para conter e limitar a pandemia da Doença COVID 19. ---- 

3.3. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.4. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. -- 

3.5. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas na minuta do Termo de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga do referido Termo de Aceitação, para posterior envio à 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Assistência Técnica 

(POAT) 2020. -------------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

Anexo 1 – Notificação da decisão de aprovação relativa à operação n.º 

FSUE-02-9999-FSUE-000159; ------------------------------------------ 

Anexo 2 – Termo de aceitação e respetivos anexos. ------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 09.11.2021 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 - Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a 

proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------- 
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(i)  Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

do referido Termo de Aceitação. ------------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 

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

2021.11.13. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra, subscrita pelo chefe da DDE.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO COM ISOLINO PERDIGÃO 

MARÇAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAL | 

PIM “QUINTA DE AGROTURISMO CASTELO DE EIRAS” - INFORMAÇÃO Nº 

41/DDE/2021, DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 18.11.2021. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I - OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------ 

A presente informação visa propor ao executivo camarário, nos termos 

do art.º 14.º do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal e ao 

abrigo do disposto na alínea a) da cláusula 7.ª do Contrato de 

Concessão de Benefícios Tributários Municipais, a resolução unilateral 

do contrato celebrado, em 01/12/2015, com Isolino Perdigão Marçal. -- 

II – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1. Ao abrigo do RPIM, o citado promotor requereu, em 19/05/2015, a 
classificação de Projeto de Interesse Municipal (PIM) para o projeto 

de investimento denominado “Quinta de Agroturismo Castelo de Eiras” a 

concretizar na União das freguesias de Eiras, S. Julião de Montenegro 

e Cela, em concreto nos prédios descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves sob os n.ºs 133/19890522, 134/19890522, 

135/19890522, 136/19890522 – freguesia de Eiras. -------------------- 

2. A pretensão em causa foi deferida por deliberação do Órgão 

Executivo, em 17/07/2015, resultando na atribuição da classificação 

de PIM, bem como na aprovação da concessão de benefícios tributários 

municipais, traduzidos na redução de 75% do valor das taxas 

urbanísticas municipais, no montante de 6.908,74€, devidas pela 

emissão do título administrativo de autorização de edificação, ao qual 

acrescia o valor de 636,34€, referente à totalidade de fases previstas 

para a conclusão do projeto, dentro da calendarização apresentada, bem 

como o valor de 28,88€, correspondente à emissão da autorização de 

utilização. --------------------------------------------------------  

3. No dia 01/12/2015 foi assinado o contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais (CCBTM), tendo a Assembleia 

Municipal tomado conhecimento do mesmo em 17/02/2016, do qual se 

destaca: ----------------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª (Objetos e metas do projeto de interesse municipal) --- 

“O projeto de investimento objeto de presente contrato de concessão 

de benefícios tributários municipais, consubstancia a concretização 

do projeto de investimento denominado “Quinta de Agroturismo Castelo 

de Eiras”, com a seguinte previsão: -------------------------------- 

• Montante de investimento: €3.216.705,00 ----------------------- 

• Número de postos de trabalho: 24 ------------------------------ 

• Prazo para a implementação do projeto: 18 meses. -------------- 
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Cláusula 5.ª (Obrigações do Promotor) ------------------------------- 

“Pelo presente contrato o promotor Isolino Perdigão Marçal, obriga-se 

a: ----------------------------------------------------------------- 

a) Executar integralmente o projeto de investimento nos termos e 

prazos fixados em sede de candidatura e cumprir os demais objetivos 

constantes desta; --------------------------------------------------- 

b) Manter afeto à respetiva atividade o investimento realizado, 

bem como a manter a sua localização geográfica, durante um período 

mínimo de cinco anos a contar da data da realização integral do 

investimento; ------------------------------------------------------ 

c) Prestar ao Município de Chaves, semestralmente, relatório de 

execução do projeto de investimento, indicando a execução física do 

projeto e remetendo a demais documentação necessária, para comprovar 

os pressupostos referidos aquando da avaliação da candidatura; ------ 

d) Manter a sua situação regularizada perante a administração 

fiscal e a Segurança Social; ---------------------------------------- 

e) Comunicar ao Município de Chaves qualquer alteração ou 

ocorrência que ponha em causa os pressupostos relativos às condições 

de acesso que permitiram a aprovação da candidatura, bem como a sua 

realização; -------------------------------------------------------- 

f) Comunicar por escrito ao Município de Chaves mudanças de 

domicílio ou sede, no prazo de 10 dias contados a partir da data de 

ocorrência. -------------------------------------------------------- 

4. Decorrente do vínculo contratual estabelecido, o promotor assumiu 
as obrigações acima descritas, estando inerente que o respetivo 

incumprimento poderia configurar a situação prevista na cláusula 7.ª 

(resolução do contrato)5, com os efeitos previstos na cláusula 8.ª 

(efeitos da resolução do contrato)6. -------------------------------- 

5. Sob a proposta da CTAAF-PIM, o Executivo Camarário deliberou, em 
29/09/2017, manifestar a intenção de resolver o contrato, com 

fundamento em incumprimento das suas obrigações contratuais (expiração 

do prazo para a implementação do projeto), tendo alterado, em 

22/02/2018, o sentido de decisão, de resolução para renegociação, face 

às alegações do promotor, em sede de audiência prévia. -------------- 

                                                           
5 Cláusula 7.ª (Resolução do contrato) ------------------------------ 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das obrigações assumidas, 

confere ao município de Chaves o direito de resolver o presente 

contrato, nos seguintes casos: -------------------------------------- 

a) Não cumprimento dos objetivos e obrigações estabelecidos no 

contrato, nos prazos fixados, por facto que lhe seja imputável; ----- 

b) Prestação de informações falsas ou viciação de dados fornecidos 

na apresentação, apreciação e acompanhamento dos projetos. ---------- 
6 Cláusula 8.ª (Efeitos da resolução do contrato) ------------------- 

1. A resolução do contrato nos termos previstos no artigo anterior 

implica a perda total dos benefícios fiscais concedidos ao segundo 

outorgante, desde a data de aprovação do mesmo, e ainda a obrigação 

de, no prazo de 30 dias a contar da respetiva notificação, e 

independente do tempo entretanto decorrido desde a data da verificação 

dos respetivos factos geradores de imposto, do pagamento, nos termos 

da lei, das importâncias correspondentes às receitas fiscais não 

arrecadadas, acrescidas de juros compensatórios. -------------------- 

2. Na falta de pagamento, dentro do prazo de 30 dias referido no 

número anterior, o segundo outorgante procede à instauração de 

procedimento executivo. --------------------------------------------- 
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6. Em 17/05/2018, o Executivo Municipal deliberou favoravelmente sob 
a Informação/Proposta n.º 47/DSC/2018, na qual se propunha7, 

designadamente, “a aprovação da reavaliação da candidatura do projeto 

de investimento” e a consequente “concessão adicional de benefícios 

tributários municipais ao respetivo promotor, traduzidos na redução 

de 64,23% do IMI (correspondente ao valor estimado de 2.722,52€), 

relativamente ao já contratualizado (redução de 75% nas Taxas 

Municipais) ”. ----------------------------------------------------- 

7. Aquando da assinatura do aditamento ao contrato inicial (em 

19/07/2018), o promotor do investimento negou-se a outorgar o referido 

documento, por discordar do resultado da reavaliação da candidatura 

(redução de 64,23% do valor do IMI, que refletia uma penalização da 

percentagem dos benefícios calculados (72%) em face de construção pré-

existente), invocando que “não deveria haver ajustamento da 

percentagem do benefício no valor de IMI calculado à totalidade dos 

prédios”, que constituem o atual prédio misto, denominado “Quinta do 

Castelo”8, objeto da implementação do empreendimento turístico, pelo 

facto do investimento não incidir sobre os artigos matriciais que 

contemplavam construções pré-existentes. ---------------------------- 

8. Após diversas diligências, que permitiram aferir a alegação do 
investidor, procedeu-se à quantificação dos benefícios concedidos, em 

termos relativos (redução de 72% do IMI) e absolutos, a aplicar 

exclusivamente ao prédio urbano inscrito na matriz respetiva sob o 

artigo 191 e ao prédio rústico inscrito na respetiva matriz sob o 

artigo 617, ambos da União de Freguesias de Eiras, São Julião de 

Montenegro e Cela, do concelho de Chaves. -------------------------- 

9. Na sequência de tal quantificação, que implicaria um aditamento ao 
Contrato inicial, considerou-se conveniente uma prévia aferição da 

conformidade legal das operações urbanísticas em curso correlacionadas 

com este PIM, tendo-se para tal solicitado, em abril de 2019, 

colaboração, à altura, dos serviços das DGOT e DAF. ----------------- 

10. As desconformidades detetadas nessa fase foram somente sanadas no 
decorrer do mês de julho de 2020, conforme deliberação de reunião 

camarária de 31/08/2020, que recaiu obre a Informação n.º 

1371/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 

11. Sequencialmente, e após o procedimento de regularização das 

operações urbanísticas, a Comissão PIM retomou a análise do pedido de 

renegociação, visando formular a informação destinada a propor os 

reajustamentos dos benefícios a atribuir, tendo constatado que o prazo 

previsto para a conclusão do projeto, indicado no pedido formulado 

pelo interessado em 22/03/2018, tinha expirado em 19/07/2019. ------- 

12. Perante tal facto, e após infrutíferas diligências (12/11/2020, 
07/01/2021 e 05/02/2021) junto do promotor, para apresentação de 

informação atualizada sobre o término do projeto, as novas metas 

contratuais, bem como outra informação relevante, visando a conclusão 

do procedimento de renegociação conducente ao aditamento ao contrato 

inicial, o Gestor de Projeto contactou diretamente o gestor de negócios 

                                                           
7 A proposta em causa consubstanciava integralmente a proposta da 

Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos 

de Interesse Municipal (CTAAF-PIM) constante no Auto de Diligência n.º 

6/2018, datado de 05/04/2018. --------------------------------------- 
8 O empreendimento turístico localizado no atual prédio misto 

denominado “Quinta do Castelo”, registado na Conservatória do Registo 

Predial de Chaves com o n.º matricial 909/20150504, integra um conjunto 

de cinco prédios (n.ºs 191 e 869, de natureza urbana e n.ºs 818, 829 

e 617 de natureza rústica). ----------------------------------------- 
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do empreendedor, o qual solicitou agendamento de uma reunião, tendo 

em vista a clarificação das condicionantes que inviabilizaram o 

cumprimento das metas apresentadas pelo promotor em sede de 

renegociação contratual. ------------------------------------------- 

13. Da reunião ocorrida no dia 04/03/2021, na qual foram relatados os 
motivos subjacentes ao dito incumprimento, bem como apresentadas as 

previsões para o término das obras e do projeto de investimento, bem 

como as estratégias de agilização da regularização do procedimento de 

renegociação em curso, ficou definida a seguinte estratégia de 

atuação: ----------------------------------------------------------- 

1.º -  Levantamento da licença e pagamento integral das taxas 

municipais devidas; ------------------------------------------------- 

2.º -  Apresentação de novas metas, devidamente suportadas pelos 

respetivos comprovativos; ------------------------------------------ 

3.º -  Análise por parte da Comissão das novas metas (reavaliação 

da candidatura e recálculo dos benefícios a atribuir); -------------- 

4.º -  Decisão do órgão executivo municipal, em função do 

resultado da reavaliação da candidatura, de concessão de benefícios 

tributários municipais, constante no parecer dos competentes serviços 

municipais; --------------------------------------------------------  

5.º -  Aditamento ao contrato inicial; -------------------------- 

6.º -  Submissão de pedido de devolução do valor pago das taxas 

municipais, correspondente ao benefício concedido e registado na 

Adenda ao Contrato; ------------------------------------------------- 

7.º -  Apresentação semestral de relatórios de execução do projeto 

de investimento. -------------------------------------------------- 

14. Na reunião do dia 01/07/2021, a CTAAF-PIM tomou conhecimento que, 
no pretérito dia 17/05/2021, foi emitido o aditamento ao alvará de 

autorização de construção (válido até 17/05/2022), tendo o promotor 

pago a totalidade das taxas municipais devidas (13.883,75€), porém sem 

concretizar a referida estratégia de atuação. ----------------------- 

15. Atendendo à delonga do envio dos elementos essenciais à reavaliação 
da candidatura, a Comissão deliberou que o promotor deveria ser 

notificado para, no prazo de 10 dias, apresentar as novas metas 

contratuais, devidamente suportadas pelos respetivos comprovativos, 

sob pena da Comissão, em razão da situação de incumprimento contratual, 

propor o desencadeamento de diligências tendentes à resolução do 

Contrato vigente. ------------------------------------------------- 

16. Neste contexto, no dia seguinte (02/07/2021), em conformidade com 
a deliberação supra da Comissão, o promotor foi notificado nos termos 

das disposições combinadas previstas no artigo 13.º do RPIM e nos 

artigos 86.º, 115.º e seguintes do CPA, através de mensagem de correio 

eletrónico, à qual o promotor não veio dar resposta. ---------------- 

17. Sequencialmente, em reunião ocorrida no transato dia 10/08/2021, a 
CTAA-PIM tomou conhecimento que a diligência realizada tinha sido 

infrutífera e, nessa medida, visando a tomada de decisão sobre o 

processo, procedeu à análise dos antecedentes, constatando o seguinte: 

(i) O promotor encontra-se em situação de incumprimento contratual 

em virtude do prazo limite para a execução do projeto ter expirado (a 

calendarização prevista estava compreendida entre 03/06/2015 e 

31/12/2016, totalizando 18 meses); ---------------------------------- 

(ii) Encontra-se igualmente prescrita a proposta apresentada a 

22/03/2018 em sede de renegociação para o términus do projeto 

(19/07/2019); ------------------------------------------------------ 

(iii) O procedimento de renegociação contratual, encetado para corrigir 
as desconformidades inicialmente detetadas, ainda não foi concluído e 

tem sofrido entraves por causas imputadas diretamente ao promotor; .- 
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(iv) A CTAAF-PIM encontra-se impossibilitada de acompanhar a execução 
do projeto em virtude de o promotor não proceder à apresentação das 

novas metas contratuais; -------------------------------------------- 

(v) Nos termos da cláusula 7.ª (Resolução do contrato) do Contrato, 

o incumprimento, pelo promotor, das obrigações assumidas, confere ao 

Município de Chaves o direito de resolver o referido contrato, com os 

efeitos previstos na Cláusula 8.ª (Efeitos da resolução do contrato);  

(vi) Haverá necessidade de se aferir junto dos serviços da DOTGU, do 
efetivo usufruto por parte do promotor dos benefícios tributários 

municipais concedidos pelo Município, correspondentes à redução de 75% 

das taxas municipais, pelo facto da informação constante no processo 

não ser clara e exaustiva neste âmbito; ----------------------------- 

(vii) Na eventualidade do usufruto dos referidos benefícios os mesmos 
deverão ser objeto de devolução, acrescidos de juros compensatórios, 

caso se efetive a resolução do citado contrato. -------------------- 

18. Com efeito, verificou-se que o promotor incumpriu com as obrigações 
contratuais estabelecidas nas alíneas a), c) e e) da cláusula 5.ª do 

contrato, sendo que tal incumprimento, tendo em conta o previsto na 

alínea a) da cláusula 7.ª do contrato, que podem determinar a resolução 

do contrato celebrado ao abrigo do RPIM, por incumprimento, imputável 

ao promotor, dos objetivos e obrigações, nomeadamente em termos de 

prazos a que este está contratualmente vinculado e com os 

correspondentes efeitos de tal ato administrativo, conformes com a 

cláusula 8.ª do contrato. ------------------------------------------- 

19. Em face da ausência de resposta por parte do promotor à notificação 
do interessado para apresentação de novas metas contratuais e 

atendendo aos elementos de facto e direito constantes no processo, a 

CTAAF-PIM entendeu, em consonância com o definido nas cláusulas 7.ª e 

8.ª do Contrato, propor ao executivo camarário que fosse declarada a 

resolução unilateral do contrato, nos termos do art.º 14 do RPIM, com 

as seguintes consequências (cf. seu art.º 15.º), a serem notificadas 

ao respetivo interessado: -------------------------------------------  

(i) Perda total dos benefícios de taxas municipais concedidos desde 

a data de aprovação do mesmo; --------------------------------------- 

(ii) Obrigação de efetivar, na íntegra, o pagamento das taxas 

municipais que foram objeto do aludido benefício, no caso de se 

confirmar o seu usufruto, no prazo de 30 dias a contar da respetiva 

notificação; ------------------------------------------------------- 

(iii) Eventual procedimento executivo em resultado da falta de 

pagamento dentro do prazo estipulado. -------------------------------  

20. Após se aferir junto dos serviços da DOTGU que, efetivamente, o 
promotor, em 06/12/2017, procedeu à liquidação de taxas municipais, 

essenciais à obtenção do Alvará de Obras de Construção n.º 136/1, no 

valor de €2.454,28 (montante que incorporava o benefício 

contratualizado, relativo à redução de 75% nas taxas municipais que 

totalizavam nessa fase €9.817,13), ficaram reunidas as condições para 

a Comissão Técnica Municipal formalizar a respetiva proposta. ------- 

21. Em conformidade com a deliberação da Comissão, emanada da reunião 
do pretérito dia 10/08/2021, foi elaborada a Informação/Proposta n.º 

36/DDE/2021, de 17/08/2021, cuja cópia se anexa, a qual consubstanciou 

as razões de facto e de direito da proposta de resolução unilateral 

do contrato celebrado com Isolino Marçal. --------------------------- 

22. A referida informação foi objeto de despacho do Sr. Presidente da 
Câmara em 25/09/2021, no sentido de tal proposta ser submetida a 

reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------- 

III- FACTOS QUE JUSTIFICARAM A ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ENQUADRADAS NO 

ARTIGO 115.º DO CPA E A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS TRÂMITES TENDENTES À 
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DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA CONTIDA NA INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 

36/DDE/2021. ------------------------------------------------------- 

1- Como referido, a Informação/Proposta n.º 36/DDE/2021, de 

17/08/2021, foi objeto de despacho do Sr. Presidente da Câmara em 

25/09/2021, no sentido de tal proposta ser submetida a reunião de 

Câmara para deliberação. -------------------------------------------- 

2- Contudo, entretanto, tendo recebido os serviços municipais, no dia 

12/10/2021, uma comunicação do interlocutor do promotor, dando nota 

de problemas na receção de correspondência eletrónica, bem como 

informando que já tinha sido solicitado ao Turismo de Portugal a 

reprogramação do projeto, e que se encontrava a aguardar decisão de 

tal entidade para comunicar as novas metas ao Município de Chaves, o 

Gestor do Projeto (responsável pela direção do procedimento),entendeu 

encetar, ao abrigo do Artigo 115º do CPA, contactos no sentido de 

averiguar todos os factos adequados e necessários à tomada de uma 

decisão legal e justa dentro de prazo razoável. --------------------- 

3- Neste contexto, os serviços da CMC informaram o representante do 

promotor que era prática dos serviços municipais remeter as 

comunicações/notificações daquela índole para os endereços eletrónicos 

dos promotores, bem como dos seus interlocutores representantes, 

informando ainda que, dada a falta de resposta do promotor, tinha sido 

despoletado um procedimento, formalizando uma informação/proposta de 

resolução unilateral do contrato, que já tinha merecido despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, para ser submetida a deliberação do 

Executivo, encontrando-se a Comissão a aguardar o curso dos trâmites 

de tal procedimento. ----------------------------------------------- 

4- Tendo em conta a comunicação de 12/10/2021, o Gestor do Projeto 

entendeu por conveniente, à luz do disposto no referido n.º 115.º e 

seguintes do CPA, solicitar (em 27/10/202) o envio do comprovativo de 

submissão do referido pedido ao Turismo de Portugal e da respetiva 

instrução, ou a decisão sobre o pedido em causa, caso já existisse. - 

5- Nessa mesma comunicação, o Gestor do Projeto informou ainda que, 

se a resposta ocorresse até ao dia 03/11/2021, seria ponderada a 

possibilidade de adiar, temporariamente, a execução do Despacho do Sr. 

Presidente, no que respeita à submissão da proposta à próxima reunião 

camarária, acrescentando que, sem prejuízo do previamente referido, 

“deveria ser dada resposta ao pedido de elementos da notificação de 

02/07/2021, impreterivelmente, até ao dia 12/11/2021, sob pena de se 

dar seguimento aos trâmites tendentes à deliberação da resolução do 

contrato”. --------------------------------------------------------- 

6- Em resposta a tal solicitação, no pretérito dia 03/11/2021, o Gestor 

do Projeto rececionou uma comunicação do representante do promotor, 

que trazia um comprovativo de submissão de um pedido feito ao Turismo 

de Portugal, e referia que os restantes dados solicitados seriam 

enviados com a maior brevidade possível. ---------------------------- 

7- Na sequência da referida comunicação, o Gestor de Projeto encaminhou 

para a Comissão Técnica o referido comprovativo do pedido feito pelo 

promotor ao Turismo de Portugal, com vista à tomada de posição sobre 

a estratégia procedimental a adotar, tendo em conta os antecedentes, 

o estado do processo e os elementos enviados pelo representante do 

promotor. ---------------------------------------------------------- 

8- Entretanto, constatando-se que a comunicação recebida a 3-11-2021 

não continha informação suficiente e adequada à instrução do pedido 

de reprogramação, o Gestor de Projeto solicitou novamente ao 

representante do promotor, em 05/11/2021, o envio da documentação que 

fundamentou o pedido ao Turismo de Portugal, para que a Comissão 

pudesse, em segurança, deliberar sobre este assunto, reiterando, mais 
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uma vez, a necessidade de “ser dada resposta ao pedido de elementos 

da notificação de 02/07/2021, impreterivelmente até ao dia 12/11/2021, 

nomeadamente no que respeita à definição das novas metas do PIM, 

devidamente justificadas, sob pena de ter que se dar prosseguimento 

aos trâmites tendentes à deliberação da resolução do contrato”. ---- 

9- Não tendo havido qualquer informação complementar, e constatando-

se: ---------------------------------------------------------------- 

(i) que o comprovativo remetido ao Gestor do Projeto pela comunicação 

de 3/11/2021, referente ao pedido feito pelo promotor ao Turismo de 

Portugal, apenas foi feito em 03/11/2021, contradizendo o referido na 

comunicação de 12/10/2021, na qual tinha sido referido que tal pedido 

já tinha sido solicitado e que o promotor aguardava apenas resposta 

do Turismo de Portugal para poder efetuar novo pedido, com apresentação 

de novas metas contratuais; ---------------------------------------- 

(ii) que não foi dada resposta ao pedido de elementos pela notificação 

de 02/07/2021 e reiterado em várias outras comunicações, entre as 

quais (última) a de 05/11/2021, nem foram apresentadas as novas metas 

no prazo estabelecido, que permitissem à Comissão propor a suspensão 

do procedimento em curso; ------------------------------------------- 

10- Face ao exposto, a Comissão deliberou, na reunião de 18-11-2021, 

que o procedimento em questão deveria seguir seu curso, devendo para 

tal ser executado o Despacho do Senhor Presidente, exarado sobre a 

Informação/Proposta n.º 36/DDE/2021, ou seja prosseguir os trâmites 

no sentido de ser submetida a reunião do Executivo Municipal para 

deliberação. ------------------------------------------------------- 

IV– DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas e 

de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de Gestor de 

Projeto, cumpre-me submeter à consideração do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia procedimental: ---------- 

1. Agendamento deste assunto para em próxima reunião ordinária da 

Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente deliberação 

traduzida na intenção de determinar a resolução do Contrato de 

Concessão de Benefícios Tributários Municipais, outorgado com o 

promotor em 01/12/2015, culminando essa decisão administrativa nas 

seguintes consequências para o promotor: ---------------------------- 

1.1. Perda total dos benefícios de taxas municipais concedidos desde 
a data de aprovação do mesmo; --------------------------------------- 

1.2. Obrigação de efetivar, na íntegra, o pagamento das taxas 

municipais que foram objeto do aluído benefício (€7.362,85€), no prazo 

de 30 dias a contar da respetiva notificação; -----------------------  

1.3. Eventual procedimento executivo em resultado da falta de 

pagamento dentro do prazo estipulado. -------------------------------  

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda a 

notificação do interessado, nos termos do n.º 2 do art.º 14º do RPIM, 

concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, se assim o entender, por 

escrito, se pronunciar sobre o projeto de decisão, sob pena da mesma 

se vir a tornar definitiva, suportada por um parecer fundamentado, no 

prazo de 60 dias, conforme prevê no n.º 3 do art.º 14º do RPIM. ----- 

À consideração do Senhor Presidente -------------------------------- 

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

Informação/proposta nº 36/DDE/2021; -------------------------------- 

Cópia do extrato do Auto de Diligência n.º6/CTAAAF-PIM/2021 -------- 

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

2021.11.21. -------------------------------------------------------- 

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. REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS EMPRESAS E EMPRESÁRIOS 

DO CONCELHO EM VIRTUDE DA PANDEMIA POR COVID-19.– INFORMAÇÃO Nº 

43/2021, DA CHEFE DE DIVISÃO DA DAIRE, DRª. DALILA MOREIRA, DE 

18/11/2021. PARA CONHECIMENTO. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

Os impactos da pandemia do coronavírus (COVID-19) excederam, em muito, 

a esfera da Saúde Pública, inscrevendo-se de forma, especialmente 

severa, na desaceleração da economia, na destruição de emprego e na 

fragilização do tecido social, afetando, por isso, as famílias. ----- 

As dimensões dos efeitos perniciosos desta pandemia atingiram e 

afetaram, de forma contundente e persistente, sobretudo, as famílias 

e empresas mais vulneráveis, causando um forte impacto nos cidadãos 

que detêm menor capacidade económica. ------------------------------- 

Neste contexto e beneficiando da confiança dos cidadãos, os municípios 

foram convocados, durante o último ano e meio, a intervir de forma 

decisiva na frente da saúde pública e na frente do combate aos custos 

da crise social e económica. ---------------------------------------- 

O Município de Chaves, consciente das dificuldades, despoletou, numa 

primeira fase, um programa de ajuda, denominado “Concessão de Apoios 

Financeiros, Materiais e Logísticos às Famílias, Empresas/negócios” 

e, numa segunda fase no ano 2020, um segundo “Programa de Reforço das 

Medidas de Apoio Financeiro, Material e de Logística às Famílias e 

Empresas/negócios” do concelho de Chaves, mais afetados pela pandemia 

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

O conjunto de apoios sociais e as medidas de apoio à manutenção do 

emprego desenhados, visaram valorizar o tecido empresarial, 

constituído por pequenas e médias empresas, locais e regionais, 

estimulando o empreendedorismo e evitando o assalariamento dos 

pequenos empresários que conjunturalmente necessitaram de apoio para 

sobreviver. -------------------------------------------------------- 

A situação difícil das finanças do município de Chaves aconselhou 

prudência e comedimento na estruturação e dimensão do pacote de apoios 

financeiros concedidos às famílias e empresas durante o período em 

causa. ------------------------------------------------------------- 

Neste mesmo contexto – e de forma especialmente orientada para o 

incentivo e apoio à manutenção e dinamização da economia local e 

regional – a Câmara Municipal de Chaves aprovou um conjunto de medidas, 

tendo em vista prosseguir as iniciativas locais de mitigação dos 

efeitos da crise económica e, sobretudo, estimular a reativação de 

atividades e dinâmicas geradoras de emprego e riqueza local. -------- 

O “Programa Municipal de Apoio às Empresas e Empresários do Concelho 

em virtude da Pandemia por Covid-19”, encontrava-se incluído no Pacote 

de Medidas de Recuperação Económica e Apoio Financeiro às famílias e 

empresas do concelho de Chaves 2021 – Chaves Investe (Proposta 

28/GAP/2021), na dimensão - “Manter rendimentos e relançar a atividade 

económica”, cuja aprovação mereceu aprovação, por unanimidade, em sede 

do órgão executivo e deliberativo municipais. -----------------------  

A implementação e concretização do “Programa de Apoio ao às Empresas 

e Empresários do Concelho em virtude da pandemia por Covid.19” retro 

citado, foi da responsabilidade da Divisão de Apoio ao Investidor e 
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Relações Externas (DAIRE), a quem coube operacionalizar todo o 

programa de apoio em causa, ao abrigo do “Regulamento do Programa 

Municipal de Apoio às Empresas e Empresários do Concelho em virtude 

da pandemia por Covid-19” ------------------------------------------- 

A presente informação, que ora se presta, tem como objetivo dar 

conhecimento do conjunto de candidaturas analisadas, as empresas e 

empresários que se candidataram, e o valor dos apoios concedidos em 

sede de apoio. ------------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------- 

2.1 O “Regulamento do Programa Municipal de Apoio às Empresas e 

Empresários do Concelho em virtude da pandemia por Covid-19”, nº 

329/2021, deliberado em reunião de câmara, por unanimidade, no dia 18 

de março de 2021, sob proposta nº 29/GAPV/2021, foi publicado em Diário 

da República nº 68, 2.ª série, do dia 8 de abril de 2021. ----------- 

O Regulamento em causa foi objeto de alteração, deliberada em reunião 

de câmara, por unanimidade, no dia 1 de abril de 2021, sob proposta 

nº38/GAPV/2021, publicada em Edital nº 52/2021 em 05 de abril de 2021. 

Essa alteração conforme explicitado na nota justificativa do Edital 

52/2021, e que passamos a citar, permitiu “ abranger a elegibilidade 

das empresas / empresários em nome individual que iniciaram atividade 

apenas em 2020, as empresas que detenham mais de um estabelecimento 

comercial aberto ao público e empresários em nome individual que tenham 

tido, no ano de 2020, um volume de negócios inferior ao mínimo de 

cinco mil euros então fixado, desde que detenham apenas uma única 

atividade, eliminado ainda eventual redundância em matéria de 

documentos comprovativos”. ------------------------------------------ 

2.2 A fase de candidaturas aos apoios ao abrigo do referido Programa, 

teve início no dia 8 de abril de 2021, encontrando-se vigente até à 

execução plena do seu objeto. -------------------------------------- 

2.3 Para efeitos de elegibilidade das candidaturas, às empresas e 

empresários candidatos, foi solicitado o cumprimento do conjunto de 

requisitos exigido, de acordo com os termos plasmados no artigo 7.º 

do mencionado regulamento. ------------------------------------------ 

2.4 As respetivas candidaturas foram apresentadas e admitidas, através 

de plataforma informática, criada especificamente para o efeito, e/ou 

através dos serviços de atendimento do Município de Chaves, mediante 

o preenchimento de formulário próprio, definido para o efeito. ------ 

2.5 A Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas (DAIRE), de 

acordo com o previsto no artigo 8.º do Regulamento, procedeu, em 

primeira fase, à verificação da regularidade da instrução das 

candidaturas, de acordo com o disposto no artigo 7.º do regulamento, 

e, consequentemente, à sua análise técnica, dando cumprimento ao 

estabelecido no artigo 5.º, tendo sempre como prioridade de análise a 

ordem de entrada das mesmas. ---------------------------------------- 

2.6 Concluído o processo de análise das candidaturas, os serviços da 

DAIRE procederam à elaboração da respetiva informação, devidamente 

fundamentada, propondo o sentido de decisão técnica, a ser tomada 

posteriormente pelo Senhor Presidente da Câmara, através de despacho, 

de acordo com o preconizado do ponto 1, do artigo 9.º. -------------- 

2.7 O montante global do apoio atribuído pelo Município às empresas e 

empresários, no âmbito deste programa, até ao dia 29 de outubro, foi 

de 477.750,00 ------------------------------------------------------- 

2.7.1 Mapa resumo de implementação do Programa Municipal de Apoio às 

Empresas e Empresários do Concelho em virtude da pandemia por COVID 

19. ---------------------------------------------------------------- 

ii – Manter rendimentos e relançar a atividade económica Proposta (29/GAPV/2021 e 38/GAPV/2021) 
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Medida 1.1 – O apoio consiste no apoio financeiro não reembolsável, do valor correspondente a 750 €, mediante 
requerimento escrito e sujeito a verificação de comprovada perda de faturação superior a 20 % no ano de 2020, com 
referência ao valor de faturação do ano de 2019. 
Medida 1.2 – Em caso de comprovada perda de faturação superior a 35 % no ano de 2020, com referência ao valor de 
faturação do ano de 2019, será concedido um apoio adicional de valor correspondente a 250 €. 
 

Tipologia 
Número de 
Empresas 
Apoiadas 

Valor Global por tipologia 

 
Empresas 

 

 
185 

 
168.750,00€ 

 
ENI (s) 

 

 
339 

 
309.000,00€ 

 
TOTAL 

 

 
524 

 
477.750,00 € 

2.7.2 Número de Requerimentos que deram entrada nos serviços foram 

622, dos quais 47 eram repetidos. ----------------------------------- 

2.7.3 Requerimentos analisados foram 575. -------------------------- 

2.7.4 Os 575 requerimentos analisados 195 (34%) foram de empresas e 

380 (66%) de empresários em nome individual. ------------------------ 

2.7.5 Temos 192 empresas /ENI(s) com quebra de faturação entre 20% e 

35% a que corresponde um apoio de 750,00€. -------------------------- 

2.7.6 Temos 332 empresas /ENI(s) com quebra de faturação superior 35% 

a que corresponde um apoio de 1.000,00€. ---------------------------- 

2.7.7 Empresas não apoiadas 51 (nº de indeferimentos). -------------- 

2.7.8 Empresas com mais de um estabelecimento foram apoiadas 4 (duas 

empresas com dois estabelecimentos, uma empresa com três 

estabelecimentos e uma empresa com quatro estabelecimentos) --------- 

2.8 A Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas (DAIRE), para 

efeitos de elaboração do presente relatório, elaborou, com detalhe, 

os mapas de controlo, que se anexam à presente informação, que 

auxiliaram o processo de concretização e acompanhamento das ações, com 

vista a uma maior eficácia e eficiência, no universo social e económico 

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

3. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Face ao exposto, submeto à consideração Superior o presente relatório 

e, existindo concordância, que o mesmo seja submetido para uma próxima 

reunião ordinária do executivo municipal. --------------------------- 

Anexos ------------------------------------------------------------- 

- Mapa identificativo de todos os requerimentos recebidos de empresas 

e empresários, e respetivo processamento; --------------------------- 

- Regulamento do Programa Municipal de Apoio às Empresas e Empresários 

do Concelho em virtude da Pandemia por COVID-19 (Regulamento 

nº329/2021) -------------------------------------------------------- 

- Proposta nº 28/GAP/2021 ------------------------------------------- 

- Proposta nº 29/GAPV/2021; ----------------------------------------- 

- Certidão de Assembleia Municipal relativa às Propostas nº 

28/GAP/2021 e 29/GAPV/2021 referidas nesta informação; -------------- 

-Informação de cabimento para a proposta nº 29/GAPV/2021; ----------- 

- Proposta nº 38/GAPV/2021 ------------------------------------------ 

- Edital nº 52/2021 de 5 de abril de 2021. -------------------------- 

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

2021.11.21. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 



                                                                F. 112 

                                                                  _____________________ 

 
 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------- 

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

Concluída a análise, discussão e votação de todos os assuntos, e antes 

de proceder ao encerramento da presente reunião, o Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, deu nota, que apenas se encontrava 

presente e inscrito para intervir o Senhor Manuel Augusto Alves Leão, 

mas por o requerimento não dar cumprimento ao Regimento da Câmara 

Municipal de Chaves, em vigor, o mesmo não poderia intervir, na 

presente reunião, sendo-lhe entregue um novo requerimento, bem como 

cópia do Regimento da Câmara Municipal de Chaves em vigor, para que o 

mesmo tomasse conhecimento, e apresentasse um novo requerimento 

devidamente preenchido numa próxima reunião de Câmara, nos termos do 

disposto do nº2, do art. 49º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e do art. 9º e 14º do Regimento da Câmara Municipal de 

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

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas e vinte minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


