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Nº01 – Reunião Ordinária da
Câmara
Municipal de Chaves Realizada no dia 06 de janeiro
de 2022. --------------------Aos seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, nesta
cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho,
realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a
Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com
as presenças dos Vereadores, Sr. Eng. Francisco Baptista Tavares, Sr.
Dr. Francisco António Chaves de Melo,
Sr. Arq. Carlos Augusto
Castanheira Penas, 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 três de janeiro de dois mil e vinte
e dois. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presente reunião da Câmara, realizou-se na modalidade mista, que
combinou o formato presencial, no “Salão Nobre” do Edifício dos Paços
do Concelho, sito na Praça de Camões, em Chaves, e a videoconferência,
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março, alterada pela Lei n.º 91/2021, de 17 de dezembro,
registando-se que a presente reunião foi realizada por via telemática,
através da plataforma “Google meet”. --------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, participaram, presencialmente, nesta reunião, o Senhor
Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, e os Senhores Vereadores,
Francisco Baptista Tavares, Francisco António Chaves de Melo, Carlos
Augusto Castanheira Penas, Paula Fernanda da Mota Chaves e Nuno André
Monteiro Coelho Chaves, e, através de videoconferência, o Senhor
Vereador, Carlos Afonso de Moura Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO. ---------O Presidente da Câmara deu início à presente reunião, tendo começado
por cumprimentar os membros do órgão executivo municipal e formular
votos de um excelente ano de 2022 a todos os presentes e respetivas
famílias. ---------------------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao
executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionado com
a atividade municipal, a saber: ------------------------------------“CIMAT - Ramiro Gonçalves reeleito por unanimidade para o mandato
2022-2025” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno
Vaz, deu nota que Ramiro Gonçalves foi reeleito, por unanimidade, para
Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto
Tâmega (CIMAT) para o mandato 2022-2025. A sessão ordinária da
Assembleia Intermunicipal do Alto Tâmega teve lugar no passado dia 28
de dezembro. --------------------------------------------------------

F. 44
_____________________

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES
PRIMEIRO), ENG. FRANCISCO BAPTISTA TAVARES. ------------------------Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves
Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo começado a sua
intervenção com um cumprimento a todos os presentes, e formulando
votos de um bom ano e que 2022 seja um ano profícuo e que as promessas
eleitorais contantes do programa eleitoral do Senhor Presidente sejam
cumpridas. --------------------------------------------------------De seguida, questionou o Presidente da Câmara, acerca dos seguintes
assuntos correlacionados com a atividade municipal, a saber: -------- Método de cálculo das Revisões de Preços – Sobre este assunto o
Vereador interpelante, solicitou o ponto de situação do seu pedido de
informação relativamente à fórmula de cálculo aplicada pela Divisão
de Obras Públicas, às revisões de preços, nos contratos de empreitada
de obras públicas. -------------------------------------------------- Associação “Aquavalor” - Sobre este assunto o Vereador interpelante,
solicitou o ponto de situação da documentação (Documentos de Prestação
de Contas e Planos de Atividades), por si, solicitados em anterior
reunião deste órgão. ------------------------------------------------ Empréstimos bancários - Sobre este assunto, o Vereador interpelante
solicitou, ao Presidente da Câmara, informação sobre os empréstimos
do Município, respetiva taxa de juro e demais encargos bancários,
associados a cada um deles, incluindo o “BEI”. ---------------------- Museu das Termas Romanas - Sobre este assunto o Vereador
interpelante, solicitou informação ao Presidente da Câmara no sentido
de se apurar se a nova solução implementada no Museu das Termas
Romanas, ultrapassou os problemas da condensação que se verificavam
naquele equipamento municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima exarada, usou da palavra o Presidente
da Câmara Municipal, Nuno Vaz, começando por responder que o executivo
municipal parte para este novo mandato com a intenção clara de cumprir
o conjunto de compromissos eleitorais assumidos com os cidadãos nas
últimas eleições autárquicas. --------------------------------------No que diz respeito ao pedido de informação formulado pelo Sr.
Vereador, relativo ao método de cálculo das revisões de preços das
empreitadas de obras públicas, o mesmo já foi devidamente encaminhado
para a respetiva unidade orgânica, no caso, Divisão de Obras Públicas,
sendo expetável que a informação solicitada já se encontre disponível
na próxima reunião da Câmara,. -------------------------------------Relativamente aos documentos de gestão da associação “Aquavalor”, os
documentos relativos à prestação de contas 2020 e orçamento e plano
de atividades 2021 já foram devidamente entregues ao senhor vereador
interpelante, na reunião de câmara do passado dia 09/12/2021. O plano
de atividades e orçamento para o ano de 2022, em falta, já foi
solicitado à associação, sendo expectável a sua distribuição na
próxima reunião deste órgão. ---------------------------------------No que diz respeito ao pedido de informação sobre os empréstimos
bancários do Município de Chaves, a informação pretendida já se
encontra devidamente sistematizada, incluindo os comparativos das
taxas em vigor por oposição à taxa inicialmente contratada, podendo
ser disponibilizada em momento oportuno, aos Senhores Vereadores, para
o esclarecimento de todas as dúvidas associadas aos empréstimos do
Município. ---------------------------------------------------------
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Relativamente ao empréstimo do “BEI”, poder-se-á disponibilizar a
proposta que esteve presente para discussão e aprovação em sede de
reunião do executivo municipal, para melhor esclarecimento do dossiê
em causa. ---------------------------------------------------------A solução técnica encontrada e implementada no Museu das Termas
Romanas, por se tratar de uma solução inovadora, reveste-se de uma
complexidade e exigência próprias. As equipas técnicas do LNEC e do
Município encontram-se a monitorizar, de forma constante, o nível de
resposta da solução em causa, permitindo, por essa via, otimizar e
evoluir os níveis de resposta do sistema desenvolvido. Neste momento,
com os dados de monitorização que o Município dispõe, poderá afirmarse que, de forma global, o problema de condenação foi mitigado,
verificando-se, no entanto, pequenos pontos de condensação, muito
concretamente junto às janelas, sendo que a sua resolução definitiva
se encontra a ser estudada pela equipa técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------III - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES
PRIMEIRO), ARQ. CARLOS AUGUSTO CASTANHEIRA PENAS. ------------------Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves
Primeiro), Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começando a sua
intervenção com um cumprimento a todos os presentes. ---------------De seguida interpelou o Senhor Presidente da Câmara da eventual
intenção de adesão do Município de Chaves ao Balcão Único do Prédio
“BUPI”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima exarada, usou da palavra o Presidente
da Câmara Municipal, Nuno Vaz, tendo referido que a competência de
concretização e implementação do programa “BUPI – Balcão Único do
Prédio” é da administração central. Nesse sentido, considera que a sua
implementação deveria ser coordenada pelo Ministério das Finanças, à
semelhança do procedimento adotado nos processos de reavaliação dos
prédios urbanos. ---------------------------------------------------Tal como já reportou ao Senhor Secretário de Estado responsável pela
área em concreto, o Governo está a tentar transferir para os municípios
um processo complexo e oneroso, não querendo, ao mesmo tempo, assumir
todos os encargos relacionados com o mesmo. Na sua opinião, este
processo representará um grau de complexidade acrescido face ao
expectável, uma vez que surgirão grandes dificuldades correlacionados
com o desconhecimento dos limites dos prédios e dos titulares das
propriedades. -----------------------------------------------------Para concluir, é sua expectativa que o próximo Governo olhe para este
processo com outra perspetiva, devendo este assunto merecer uma melhor
ponderação e reflexão. ---------------------------------------------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 23 de dezembro de 2021. -----------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------
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2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. RATIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DR. ANTÓNIO GRANJO - CHAVES; REDE DE CLUBES CIÊNCIA VIVA
NA ESCOLA; N.º 3, DO ARTIGO 35º, DO ANEXO I, APROVADO PELA LEI N.º
75/2013, 12/09. PROPOSTA N.º 01/GAPV/2022. -------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Justificação ---------------------------------------------------1. Considerando que através de e-mail datado do pretérito dia
27/12/2021, o Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo – Chaves veio
propor a celebração de um protocolo de cooperação nos domínios das
competências estabelecidas da Câmara Municipal de Chaves e do referido
Agrupamento. ------------------------------------------------------2. Considerando que o referido protocolo, para além da regulação dos
termos gerais da mencionada cooperação, tem, ainda, como objetivo a
instrução do processo de candidatura, por parte do Agrupamento de
Escolas, ao programa Impulso Jovens STEAM – Alargamento da Rede de
Clubes Ciência Viva na Escola. -------------------------------------3. Considerando que a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola é um
projeto conjunto da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica e da Direção-Geral da Educação, conforme
protoloco celebrado a 7 de março de 2018, com vista à implementação
da iniciativa nos Agrupamento de Escolas/Escolas não Agrupadas,
Escolas Profissionais e Estabelecimentos de ensino particular e
cooperativos. -----------------------------------------------------4. Considerando que os Clubes Ciência Viva na Escola são, assim,
espaços de conhecimento disponibilizados pelas escolas, desde o ensino
pré-escolar ao secundário e ensino profissional, abertos e dirigidos
a toda a comunidade educativa, incluindo famílias e restante
comunidade local, para fomentar o acesso a práticas científicas
inovadoras e promover a educação e a cultura científicas, e têm por
objetivo apoiar o desenvolvimento e a dinamização de espaços de ciência
nas escolas, abertos a toda a comunidade educativa, estimular, através
do intercâmbio, a partilha de recursos e conhecimentos entre as
entidades que integram a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, a
realização de ações de capacitação de professores e a dinamização de
encontros, em diferentes formatos, para reflexão/discussão sobre
perspetivas, práticas e metodologias para o ensino das ciências. ---5. Considerando que os referidos Clubes assentam num conceito
dinâmico e plural, enquanto estruturas de ciência e conhecimento
adaptadas às características específicas das organizações parceiras
que as constituem e do meio social e cultural em que se inserem, tendo
como objetivo, entre outros, o incentivo ao estabelecimento de
parcerias com instituições, entre as quais, as autarquias locais. --6. Considerando que é dentro de tal enquadramento que foi proposta a
celebração do protocolo, em causa. ---------------------------------7. Considerando que o encerramento das candidaturas de Alargamento
da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola termina no dia 30/12/2021,
conforme Aviso publicado e cujo teor se anexa à presente informação,
tornando, nesta justa medida, necessário que o protocolo fosse
formalizado até à referida data, sob pena de comprometer as condições
de acesso do Agrupamento a tal candidatura. -------------------------

F. 47
_____________________

8. Considerando, que o Município tem vindo a garantir apoios aos
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Chaves em vista ao
desenvolvimento dos respetivos planos de atividades (vide deliberação
da Câmara Municipal de Chaves do dia 19/10/2021, a qual recaiu sobre
a Informação n.º 105/DEAS-EU/2021), remetendo o presente protocolo
para tais apoios, os quais, como é evidente, se encontram sempre
sujeitos a sancionamento individualizado por parte do órgão executivo
municipal e concedido para cada ano letivo, não representando, nesta
justa medida, a assunção de novos compromissos neste âmbito. -------II – Da Urgência do Procedimento -----------------------------------1. Considerando que a competência para estabelecer parceiras
destinadas a apoiar atividades e iniciativas de natureza educativa com
entidades legalmente constituídas se insere no leque de competências
da Câmara Municipal, em conformidade com a alínea u), do n.º 1, do
artigo 33º, do anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 12/09 e
ulteriores alterações; ---------------------------------------------2. Considerando que, por razões de urgência, se tornou necessário
proceder à aprovação imediata do protocolo, em causa, uma vez que,
como se viu, a data de encerramento das candidaturas de Alargamento
da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola terminou no dia 30/12/2021;
3. Considerando que em face das circunstâncias, acima, referidas, se
tornou inviável, sob o ponto de vista temporal, o prévio agendamento
do assunto para discussão de tal órgão; ----------------------------4. Considerando que, nestes termos, por Despacho n.º 37/GAPV/21,
praticado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, no uso dos poderes
conferidos pelo no n.º 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18/09
e ulteriores alterações, foi aprovado o protocolo em anexo à presente
proposta, tendo o mesmo sido formalizado no dia 30/12/2021. --------5. Considerando que o n.º 3, do artigo 35º, do anexo I, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, 12/09 e ulteriores alterações, prevê, expressamente,
que “em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de
urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara
municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência
desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião
realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.” ----------6. Considerando que, nos termos do artigo 164.º, do CPA, sob a
epígrafe “Ratificação, Reforma e Conversão”, os atos administrativos
são suscetíveis de ratificação, sendo certo que, em caso de
incompetência, o poder de ratificar o ato cabe ao órgão competente
para a sua prática; ------------------------------------------------7. Considerando que, a ratificação, enquanto instituto jurídico na
sua
dimensão
de
sanação
de
incompetência
relativa
do
ato
administrativo, retroage os seus efeitos à data do ato a que respeita,
nos termos do disposto no n.º 5, do retro citado artigo 164º, do CPA;
III – Da Proposta --------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
pratique deliberação consubstanciada no seguinte: ------------------a) Ratificação da aprovação e celebração do protocolo com o
Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, conforme Despacho n.º
37/GAPV/21, nos termos e para os efeitos previstos nas disposições
legais combinadas previstas, respetivamente, no n.º 3, do artigo 35º,
do anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 12/09 e ulteriores
alterações e no artigo 164.º, do CPA; ------------------------------b) Sequencialmente, dar conhecimento ao Agrupamento de Escolas Dr.
António Granjo da deliberação que vier a ser praticada sobre o presente
assunto. -----------------------------------------------------------
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Chaves, 03 de janeiro de 2022. -------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho n.º 37/GAPV/21, de 30.12.2021. --------------------------2.2. RATIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O AGRUPAMENTO
DE
ESCOLAS FERNÃO DE MAGALHÃES; REDE DE CLUBES CIÊNCIA VIVA NA
ESCOLA; N.º 3, DO ARTIGO 35º, DO ANEXO I, APROVADO PELA LEI N.º
75/2013, 12/09. PROPOSTA N.º 02/GAPV/2022. -------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Justificação ---------------------------------------------------1.
Considerando que através de e-mail datado do pretérito dia
14/12/2021, o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães veio propor
a celebração de um protocolo de cooperação nos domínios das
competências estabelecidas da Câmara Municipal de Chaves e do referido
Agrupamento. ------------------------------------------------------2.
Considerando que o referido protocolo, para além da regulação
dos termos gerais da mencionada cooperação, tem, ainda, como objetivo
a instrução do processo de candidatura, por parte do Agrupamento de
Escolas, ao programa Impulso Jovens STEAM – Alargamento da Rede de
Clubes Ciência Viva na Escola. -------------------------------------3.
Considerando que a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola é um
projeto conjunto da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura
Científica e Tecnológica e da Direção-Geral da Educação, conforme
protoloco celebrado a 7 de março de 2018, com vista à implementação
da iniciativa nos Agrupamento de Escolas/Escolas não Agrupadas,
Escolas Profissionais e Estabelecimentos de ensino particular e
cooperativos. -----------------------------------------------------4.
Considerando que os Clubes Ciência Viva na Escola são, assim,
espaços de conhecimento disponibilizados pelas escolas, desde o ensino
pré-escolar ao secundário e ensino profissional, abertos e dirigidos
a toda a comunidade educativa, incluindo famílias e restante
comunidade local, para fomentar o acesso a práticas científicas
inovadoras e promover a educação e a cultura científicas, e têm por
objetivo apoiar o desenvolvimento e a dinamização de espaços de ciência
nas escolas, abertos a toda a comunidade educativa, estimular, através
do intercâmbio, a partilha de recursos e conhecimentos entre as
entidades que integram a Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, a
realização de ações de capacitação de professores e a dinamização de
encontros, em diferentes formatos, para reflexão/discussão sobre
perspetivas, práticas e metodologias para o ensino das ciências.----5.
Considerando que os referidos Clubes assentam num conceito
dinâmico e plural, enquanto estruturas de ciência e conhecimento
adaptadas às características específicas das organizações parceiras
que as constituem e do meio social e cultural em que se inserem, tendo
como objetivo, entre outros, o incentivo ao estabelecimento de
parcerias com instituições, entre as quais, as autarquias locais. --6.
Considerando que é dentro de tal enquadramento que foi proposta
a celebração do protocolo, em causa. -------------------------------7.
Considerando que o encerramento das candidaturas de Alargamento
da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola termina no dia 30/12/2021,
conforme Aviso publicado e cujo teor se anexa à presente informação,
tornando, nesta justa medida, necessário que o protocolo fosse

F. 49
_____________________

formalizado até à referida data, sob pena de comprometer as condições
de acesso do Agrupamento a tal candidatura. ------------------------8.
Considerando, que o Município tem vindo a garantir apoios aos
Agrupamentos de Escolas do Concelho de Chaves em vista ao
desenvolvimento dos respetivos planos de atividades (vide deliberação
da Câmara Municipal de Chaves do dia 19/10/2021, a qual recaiu sobre
a Informação n.º 105/DEAS-EU/2021), remetendo o presente protocolo
para tais apoios, os quais, como é evidente, se encontram sempre
sujeitos a sancionamento individualizado por parte do órgão executivo
municipal e concedido para cada ano letivo, não representando, nesta
justa medida, a assunção de novos compromissos neste âmbito. -------II – Da Urgência do Procedimento -----------------------------------8.
Considerando que a competência para estabelecer parceiras
destinadas a apoiar atividades e iniciativas de natureza educativa com
entidades legalmente constituídas se insere no leque de competências
da Câmara Municipal, em conformidade com a alínea u), do n.º 1, do
artigo 33º, do anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 12/09 e
ulteriores alterações; ---------------------------------------------9.
Considerando que, por razões de urgência, se tornou necessário
proceder à aprovação imediata do protocolo, em causa, uma vez que,
como se viu, a data de encerramento das candidaturas de Alargamento
da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola terminou no dia 30/12/2021;
10. Considerando que em face das circunstâncias, acima, referidas,
se tornou inviável, sob o ponto de vista temporal, o prévio agendamento
do assunto para discussão de tal órgão; ----------------------------11. Considerando que, nestes termos, por Despacho n.º 36/GAPV/21,
praticado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, no uso dos poderes
conferidos pelo no n.º 3, do artigo 57º, da Lei n.º 169/99, de 18/09
e ulteriores alterações, foi aprovado o protocolo em anexo à presente
proposta, tendo o mesmo sido formalizado no dia 30/12/2021. --------12. Considerando que o n.º 3, do artigo 35º, do anexo I, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, 12/09 e ulteriores alterações, prevê,
expressamente, que “em circunstâncias excecionais, e no caso de, por
motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a
câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da
competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na
primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de
anulabilidade.” ---------------------------------------------------13. Considerando que, nos termos do artigo 164.º, do CPA, sob a
epígrafe “Ratificação, Reforma e Conversão”, os atos administrativos
são suscetíveis de ratificação, sendo certo que, em caso de
incompetência, o poder de ratificar o ato cabe ao órgão competente
para a sua prática; ------------------------------------------------14. Considerando que, a ratificação, enquanto instituto jurídico na
sua
dimensão
de
sanação
de
incompetência
relativa
do
ato
administrativo, retroage os seus efeitos à data do ato a que respeita,
nos termos do disposto no n.º 5, do retro citado artigo 164º, do CPA;
III – Da Proposta --------------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal que
pratique deliberação consubstanciada no seguinte: ------------------c)
Ratificação da aprovação e celebração do protocolo com o
Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, conforme Despacho n.º
36/GAPV/21, nos termos e para os efeitos previstos nas disposições
legais combinadas previstas, respetivamente, no n.º 3, do artigo 35º,
do anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 12/09 e ulteriores
alterações e no artigo 164.º, do CPA; -------------------------------
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d)
Sequencialmente, dar conhecimento ao Agrupamento de Escolas
Fernão de Magalhães da deliberação que vier a ser praticada sobre o
presente assunto. --------------------------------------------------Chaves, 03 de janeiro de 2022. -------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar
o despacho n.º 36/GAPV/21, de 30.12.2021. --------------------------3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
II
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DEVIDAS PELA
CONCESSÃO DA SEPULTURA PERPÉTUA N.º 8, DO QUARTEIRÃO N.º42, SITA NO
“NOVO” CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CHAVES. INFORMAÇÃO / PROPOSTA Nº
202/DAG/2021. -----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------1) Através dos requerimentos com o registo de entrada nos serviços
administrativos competentes desta Autarquia sob os n.ºs 105173/21 e
21580/21, respetivamente datados do pretérito dia 24/05/2021 e
10/11/2021 e 10/11/2021, formulados em nome de Natália da Conceição
Rodrigues, veio requerer que lhe seja autorizado o pagamento em
prestações das taxas associadas pela concessão da sepultura n.º 8, do
quarteirão n.º42, sita no “Novo” Cemitério Municipal de Chaves. ----2) Para o efeito, a requerente invoca que a sua frágil situação
económica não permite o pagamento integral das respetivas taxas
devidas de uma só vez, no valor total de € 407,05 e no prazo
estabelecido no disposto no n.º1, do art.17.º, do Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. -------------------------3) Nesse sentido, a requerente invoca que a sua situação financeira
apenas lhe permite efetuar o pagamento num valor máximo de € 100, na
medida que aufere rendimentos que se aproximam no valor de “€ 300”
mensais (proveniente da pensão de reforma), suportando ainda elevados
encargos com despesas de saúde. ------------------------------------4) Neste contexto, veio a ser solicitada a estes serviços a emissão
de informação sobre a pretensão apresentada pela ora requerente –
Pagamento em Prestações -. -----------------------------------------II – DO ENQUADRAMENTO LEGAL ----------------------------------------1) O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, em
vigor no concelho de Chaves, contém as regras sobre a liquidação e
cobrança de Taxas do Município de Chaves, incluindo o respetivo
pagamento em prestações. -------------------------------------------2) Neste sentido, o art. 16.º, do retrocitado Regulamento, sob a
epígrafe “Pagamento em prestações” estabelece o enquadramento legal
quanto ao pedido constante no requerimento aqui em análise. --------3) Desde logo, o n.º1, do art.16.º, do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, determina que compete à Câmara Municipal
de Chaves autorizar o pagamento em prestações dos valores associados
às taxas municipais em vigor, desde que se encontrem reunidas as
condições para o efeito. --------------------------------------------
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4) Ora, o n.º2, do artigo 16.º, do referido Regulamento Municipal,
refere que os pedidos de pagamento em prestações devem conter a
identificação do requerente, a natureza da dívida e o número de
prestações pretendido, bem como os motivos que fundamentam o pedido.
5) No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal
é determinado nos termos do disposto no n.º3, do art.16.º, do
retrocitado Regulamento e que o pagamento de cada prestação deverá
ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia, podendo
o Presidente da Câmara Municipal condicionar a autorização do
pagamento fracionado das taxas à prestação de caução. --------------6) Atentos o exposto, bem assim compulsados os documentos constantes
no correspondente processo administrativo, entendemos que o pedido
formulado pela interessada dá cumprimento ao disposto no n.º2, do
art.16.º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais
em vigor no Concelho de Chaves, uma vez que indica a natureza da dívida
e o número de prestações pretendido, bem como os motivos que
fundamentam o pedido, no caso, a debilidade da sua situação financeira.
7) Acresce que no seguimento de informação da requerente no âmbito de
atendimento nestes serviços a Divisão de Administração Geral conhece
a fragilidade económica da peticionária, conforme consulta de
procedimentos administrativos que correram seus termos junto dos
serviços competentes desta Autarquia, nomeadamente, na Divisão de
Educação e Ação Social. --------------------------------------------8) Neste contexto, considerando que o pedido em causa dá cumprimento
aos requisitos previstos no art.16.º, do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, bem assim o facto de estar comprovada a
fragilidade económica da requerente, julgamos, salvo melhor opinião,
que o pedido em causa poderá merecer o acolhimento, por parte desta
Autarquia Local. ---------------------------------------------------III – DA PROPOSTA --------------------------------------------------Nestes termos, em coerência com o teor das razões acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente
decisão administrativa, consubstanciada no deferimento da pretensão
formulada pela requerente, autorizando o pagamento das taxas
administrativas devidas pela concessão da sepultura perpétua n.º8, no
quarteirão 42, sita no “Novo” Cemitério Municipal de Chaves, a favor
de Natália da Conceição Rodrigues, em 5 (cinco) prestações mensais
iguais, ao abrigo do disposto no art.16.º, do Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ----b) Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos do
art.114.º, do Código do Procedimento Administrativo, da decisão que
vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------c) Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr.
Nuno Vaz. ----------------------------------------------------------De momento é tudo o que me cumpre informar sobre o assunto em causa.
À consideração do Dr. Marcos Barroco, na ausência da Dra. Carla
Negreiro, Chefe da Divisão de Administração Geral. -----------------Chaves, 22 de dezembro de 2021. ------------------------------------A Técnica Superior Jurista -----------------------------------------Ana Tomaz ----------------------------------------------------------Em Anexo: O correspondente processo administrativo. ----------------DESPACHO DO TÉCNICO SUPERIOR, DR. MARCOS BARROCO, NA AUSENCIA DA CHEFE
DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA NEGREIRO, DE 23/12/2021.
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Visto. Concordo com a estratégia sugerida na presente informação, a
qual dá cumprimento ao quadro legal regulamentar em vigor. À
consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2021.12.24. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------III
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL
1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO
2 – CULTURA E TURISMO
2.1. PROPOSTA DE UNIFORMIZAÇÃO DE HORÁRIOS DOS MUSEUS MUNICIPAIS QUE
CONSTITUEM A REDE DE MUSEUS DE CHAVES – MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE,
MUSEU MILITAR (TORRE DE MENAGEM), MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR
AFONSO, MUSEU DAS TERMAS ROMANAS E NÚCLEO MUSEOLÓGICO FERROVIÁRIO DE
CHAVES -. INFORMAÇÃO/ PROPOSTA N.º 141/DCT/2021. -------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1.
ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA ------------------------------------1.1. O Município de Chaves detém um conjunto expressivo de museus que
se constituem como uma rede de museus municipais, abrangendo os vários
museus temáticos, de carácter público ao serviço da comunidade local,
regional, nacional e internacional, e que tem como missão sensibilizar
os públicos para a história da região flaviense, nas suas múltiplas
vertentes, através dos seus diversos núcleos expositivos vocacionados
para a educação e fruição como pólos de estudo e que visam incrementar
a atratividade do posicionamento transfronteiriço estratégico do
concelho de Chaves. ------------------------------------------------1.2. A rede de Museus Municipais é constituída pelos seguintes museus:
i.Museu da Região Flaviense, que inclui o núcleo de arqueologia e
pré-história; -------------------------------------------------ii.Museu Militar / Torre de Menagem; -----------------------------iii.Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso; ---------------------iv.Museu das Termas Romanas (a inaugurar no corrente mês de
dezembro); ----------------------------------------------------v.Núcleo Museológico Ferroviário de Chaves (gestão bipartida entre
a Fundação Museu Nacional Ferroviário e a Câmara Municipal de
Chaves). ------------------------------------------------------1.3. Apesar de se constituírem como uma rede de Museus é um facto que
cada um dos Museus tem um horário distinto, facto que se revela uma
dificuldade acrescida na comunicação e promoção integrada destes
espaços, gerando entropias no funcionamento dos mesmos, bem como na
gestão dos próprios recursos humanos afetos a cada um dos Museus. --1.4. Atualmente, os horários em vigor em cada um dos Museus, são os
que seguidamente se vertem em quadro sinótico: ---------------------Museu

Horário inverno

Horário de verão

Dias de abertura

Dias de
encerramento
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09:30-13:30
14:30-18:00 h
(novembro
março)

/

/

Museu Militar

09:30-13:30
14:30-18:00 h
(novembro
março)

Museu de Arte
Contemporânea
Nadir Afonso

09:30-13:30
/
14:30-18:00 h
(outubro a março)

Museu
Região
Flaviense

da

Núcleo
Museológico
Ferroviário de
Chaves

a

a

09:30-13:30
/
14:30-18:30 h
(abril a outubro)

Segunda-feira
domingo

a

09:30-13:30
/
14:30-18:30 h
(abril a outubro)

Segunda-feira
domingo

a

10:30-13:30
14:30-19:00 h
(abril
setembro)

Terça-feira
domingo

a

09h00–12h30 / 14h00–17h30 h
(todo o ano)

/
a

Segunda a sextafeira.
Aos fins de semana
mediante
agendamento
prévio.

Não
encerra,
exceto nos dias 25
de dezembro, 1 de
janeiro,
domingo
de Páscoa e 1 de
maio
(dia
do
trabalhador)
Não
encerra,
exceto nos dias 25
de dezembro, 1 de
janeiro,
domingo
de Páscoa e 1 de
maio
Encerra à segundafeira e nos dias
dias 24 e 25 de
dezembro,
1
de
janeiro,
domingo
de Páscoa e 1 de
maio
Encerra aos fins de
semana e nos dias
dias 24 e 25 de
dezembro,
1
de
janeiro e 1 de maio

1.5. Entende-se que, para ser alcançável o ensejo de otimizar os
níveis de eficácia e eficiência pretendidos para o funcionamento pleno
de uma verdadeira Rede de Museus Municipais, o primeiro passo a adotar
será iniciar o processo pela revisão de horários, uniformizando-se,
desta feita, os horários de abertura e encerramento, compatibilizando
os respetivos períodos de verão e de inverno e as datas de encerramento
dos referidos espaços museológicos. --------------------------------1.6. Na nova dinâmica que se pretende conferir aos Museu e numa lógica
de otimização dos recursos
humanos disponíveis, deverá ser
estabelecido o dia de encerramento semanal e de descanso obrigatório,
coincidente com a segunda-feira, dia de menor procura e com registos
de menor afluência aos espaços de índole turístico-cultural, não
sobrecarregando os serviços com um acréscimo de recursos humanos, mas
que implica uma necessária reestruturação aos horários que vêm sendo
praticados nos Museus. ---------------------------------------------1.7. Este novo formato de horário irá implicar alterações nos
horários, atualmente, praticados pelos recursos humanos afetos aos
diferentes espaços. ------------------------------------------------1.8. A uniformização de procedimentos é tão mais relevante quando está
iminente a abertura de mais um Museu com a magnitude do Museu das
Termas Romanas, que será um incremento determinante para esta Rede
Municipal de Museus, cujo ensejo se reveste numa crescente projeção e
promoção, decisivas para atrair novos públicos-público, sejam eles de
cariz científico, escolar, familiar ou meros turistas e visitantes que
procuram um território tão singular como o de Chaves, que se revela e
nos transporta através da sua história viva e retratada nestes espaços,
em vários domínios de expressão. -----------------------------------1.9. Pretende-se, assim, que estes Museus assumam o seu relevante
papel na interpretação da cultura e na educação do Homem, no
fortalecimento da cidadania e de respeito à diversidade cultural,
incrementando a qualidade de vida, atendendo aos atuais comportamentos
de procura e a própria evolução da sociedade. ----------------------1.10. Atendendo à vontade expressa pelo Executivo Municipal em promover
uma gestão mais eficaz dos recursos humanos do Município e de tornar
os espaços mais dinâmicos, entende-se que tal desiderato apenas é
possível de materializar se não se assistir, dentro do setor dos Museus
da Divisão de Cultura e Turismo, a uma desregulação de horários que
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obstaculiza a mobilidade de recursos dentro do mesmo setor e limitadora
da sua eficiente coordenação. --------------------------------------1.11. Considerando que por despacho n.º 32/GPAV/2021, do Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, veio a ser determinada a adoção
de modalidade de horário rígido, com as devidas exceções, que melhor
permitirá compatibilizar os horários dos Museus e Posto de Turismo de
Chaves com os demais serviços da Divisão de cultura e Turismo. -----2.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------2.1. Considerando as razões de facto anteriormente expostas, e de
superior orientação no que concerne à necessidade de ponderar e rever
a multiplicidade de horários em vigor para os Museus Municipais, que
resultam na difícil comunicação pela desarticulação associada a
diferentes horários que impossibilitam que a promoção integrada seja
eficaz e alcance os públicos-alvo de forma eficaz, incutindo novas
dinâmicas, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara, nos termos das
competências próprias nos termos do artigo 35 da ei n.º 75/2013, de
12 de setembro, e ulteriores alterações, a ponderação no acolhimento
da seguinte estratégia: --------------------------------------------i.Adoção de um horário comum para todos os espaços museológicos com
gestão, exclusivamente, municipal; ----------------------------ii.Encerramento dos Museus à segunda-feira, seguindo a tendência
universal dos Museus Nacionais e, maioritariamente, dos Museus
Municipais; ---------------------------------------------------iii.Acolhimento de um horário único de funcionamento para os Museus
Municipais do concelho de Chaves (Museu da Região Flaviense, Museu
Militar, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e Museu das
Termas Romanas); ----------------------------------------------Caso
a presente proposta venha a merecer o necessário acolhimento
iv.
propõe-se que, a partir do próximo dia 02 de janeiro os Museus
Municipais supracitados se promova à reorganização dos horários
dos Museus, que passarão a adotar o seguinte horário único de
funcionamento: ------------------------------------------------a. Encerramento: segunda-feira e nos dias 24 e 25 de dezembro,
1 de janeiro, domingo de Páscoa e 1 de maio; ------------------b. Horário a dotar: ------------------------------------------o
Horário de inverno: 09:30-13:00 / 14:30-18:00 h (outubro a
março) --------------------------------------------------------o
Horário de verão: 10:00-13:00 / 14:30-18:30 h (abril a
setembro) -----------------------------------------------------2.2. Caso a presente proposta venha a merecer a concordância superior
propõe-se o seu agendamento para a reunião de câmara, para
conhecimento. -----------------------------------------------------Nestes termos, remete-se para apreciação do Sr. Presidente da Câmara,
Dr. Nuno Vaz, a presente proposta consubstanciada na uniformização de
horários dos espaços dos Museus. -----------------------------------Chaves, 17 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Chefe de Divisão de Cultura e Turismo, ---------------------------em regime de substituição ------------------------------------------(Filipa Leite) -----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2021.12.23. -------------------------------------------------------Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada.
Proceda-se em conformidade com a mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES
IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
V
PLANEAMENTO URBANO
1 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
1.1. PEDIDO DE SINALIZAÇÃO EM NOME DE VICTOR MANUEL SILVA COSTA, NA
RUA DUARTE D’ ARMAS NO ALTO DA FORCA, RUA FERNÃO LOPES NO BAIRRO DOS
AREGOS, RUA NICOLAU TOLENTINO – SANTA MARIA MAIOR, P.º981/20 –
INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 516/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E
MOBILIDADE, DO SENHOR ENG. BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 17/12/2021. Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------A presente informação visa dar resposta ao pedido, apresentado pelo
Sr. Victor Manuel Costa, residente na Rua Nicolau Tolentino, em Chaves.
O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2745/20, relativo ao
processo n.º 981/20.------------------------------------------------A solicitação consiste em vários pedidos, alguns dos quais relativos
a sinalização de trânsito na cidade Chaves.-------------------------2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------2.1 O requerente apresenta as seguintes situações:------------------a)
Solicita corte dos arbustos da Av. António Granjo entre a rotunda
do monumento e a rotunda Dr. António Granjo que provocam a falta de
visibilidade para os condutores pondo em risco os peões que atravessam
a via.-------------------------------------------------------------b)
Solicita colocação de sinalização na Rua Duarte d’Armas, já que
se trata de uma via com dois sentidos e na qual é recorrente o
estacionamento abusivo.--------------------------------------------c)
Solicita sinalização na Rua Fernão Lopes relativa ao sentido de
circulação automóvel.----------------------------------------------a)
Solicita sinalização de trânsito na Rua Nicolau Tolentino e Rua
Rainha Dona Leonor relativa a estacionamento abusivo e circulação na
rotunda confinante com os arruamentos.------------------------------2.2 Após visita aos locais acima e de acordo com as competências desta
divisão, relativamente a cada uma das situações apresentadas é
entendimento destes serviços que:-----------------------------------a) Existem duas possibilidades, sendo que a primeira, passa pela
remoção dos arbustos, permitindo as condições de visibilidade para os
automobilistas e peões, ou, em alternativa esta solução, recorrer à
colocação de lombas redutoras de velocidade, e respetiva sinalização
vertical, uma em cada lado da via, com custo estimado de 1.800,00 €
(mil e oitocentos euros).------------------------------------------b)
A Rua Duarte d’Armas é uma via com dois sentidos de circulação,
não sendo possível criar uma faixa adicional de estacionamento dada a
largura da mesma. De acordo com a alínea a) do ponto 1 do artigo 50.º
do Código da estrada, Lei n.º 72/2013 de 2013-09-03 e ulteriores
alterações:--------------------------------------------------------“1 - É proibido o estacionamento:------------------------------------
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a)
Impedindo o trânsito de veículos ou obrigando à utilização da
parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contrário, conforme o
trânsito se faça num ou em dois sentidos;”--------------------------Sendo assim, no que se refere às competências desta divisão, é nosso
entendimento que o estacionamento na via é proibido e deverá ser
reportado à entidade competente para o efeito (PSP)-----------------c)
Na Rua Fernão Lopes, com apenas um sentido de circulação, no
entroncamento com a Rua Dom Antão Martins, consideramos que de fato a
sinalização de trânsito pode ser reforçada, recorrendo à colocação de
um (1) sinal de código H3 (Trânsito de sentido único) com 600 mm de
aresta, conforme peças desenhadas em anexo a esta informação.-------Estima-se que os encargos com a materialização das ações, propostas
no ponto anterior, possam ascender a 100,00€ (cem euros),
aproximadamente. Uma vez que o sinal não condiciona o trânsito no
local, já que se trata apenas de um sinal de informação, consideramos
que o mesmo não está abrangido na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º,
do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, já que não se trata
de uma postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a
sua colocação na via pública, com caráter permanente, não estar sujeita
a sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.----------d)
Verificou-se que a aproximação à rotunda está devidamente
sinalizada, em todos os acessos existentes, incluída a Rua Nicolau
Tolentino e a Rua Rainha Dona Leonor. Relativamente ao estacionamento
abusivo, a situação é idêntica à acima referida (b) na Rua Duarte
d’Armas.-----------------------------------------------------------3. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, para que tome decisão relativamente
às duas alternativas propostas apresentadas na alínea a) do 2.2 e que
seja aprovada superiormente a colocação da referida sinalização
vertical proposta na alínea c) do 2.2.;-----------------------------3.2 Se remeta cópia da presente informação á Divisão de Recursos
Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os
procedimentos que permitam implementar a proposta indicada nas plantas
em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito e do
Código da Estrada;--------------------------------------------------3.3. Que se notifique o Presidente da junta de freguesia de Santa
Maria Maior, o Sr. Hugo Silva, da decisão que recaiu sobre a presente
informação;--------------------------------------------------------3.4. Que se dê conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de
Trânsito da Polícia de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente
informação técnica, com especial atenção para as situações expostas
nas alíneas b) e d) do 2.2;-----------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, SENHOR ENG.
ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 17/12/2021. ------------------------------Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente
informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja
superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à
aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da
estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do
Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
18/12/2021. --------------------------------------------------------
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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. PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO ACESSO À ZONA DE
CARGAS E DESCARGAS DO CENTRO COMERCIAL CITYPARK, NA AVENIDA DA COCANHA,
– P.º 479/21 – NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º
513/DPM/2021 DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENG. MIGUEL
BÁRCIA, DATADA DE 15/12/2021. --------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------Através de uma exposição apresentada por correio eletrónico, alertando
para o perigo eminente de acidentes rodoviários por falta de
sinalização vertical devido à entrada e saída de veículos de
mercadorias no acesso à zona de cargas e descargas do Centro Comercial
CITYPARK na Avenida da Cocanha em Santa Cruz, vem um munícipe solicitar
que se tomem medidas de prevenção no referido acesso.---------------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 dois sinais verticais (B2- Paragem Obrigatória em
Cruzamento ou Entroncamento) no cruzamento da entrada de acesso à zona
de cargas e descargas do Centro Comercial CITYPARK na Av. da Cocanha
conforme (imagem 1, folha 1 em anexo);-------------------------------

2.2. Estima-se que os encargos com a materialização das ações,
propostas no ponto anterior, possam ascender a 100,00€ (cem euros),
aproximadamente.---------------------------------------------------3. PROPOSTA / DECISÃO------------------------------------------------
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito, acima
enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------3.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do
Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de
agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo
em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--3.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de
uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente
proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal,
para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação
da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente,
por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo
I, do RJAL;---------------------------------------------------------3.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do
Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos,
propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------a)
Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos
Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os
procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas
plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de
Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------b)
Notificar o Presidente da União de Freguesias de Santa Cruz
Trindade e Sanjurge, o Senhor José António Oliveira Carreira da decisão
que recaiu sobre a presente informação;-----------------------------c)
Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar
conhecimento ao Senhor Comandante da Esquadra de Trânsito da Polícia
de Segurança Pública de Chaves, do teor da presente informação técnica
e respetivos anexos;------------------------------------------------d)
Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado
com a alínea t), do n. º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá
proceder-se à publicação da decisão: i) em edital afixado nos lugares
de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão;
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 ENG.
ABEL TEIXEIRA PEIXOTO, DE 17/12/2021. ------------------------------Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente
informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja
superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à
aprovação da proposta exarada no ponto 2 e (ii) ao sancionamento da
estratégia procedimental enunciada no ponto 3. À consideração do
Senhor Presidente. Dr. Nuno Vaz.------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
18/12/2021. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2 - ORDENAMENTO DO TERRITORIO, URBANISMO E PLANEAMENTO
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2.1. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 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 1. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO 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 2. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. LICENÇA ESPECIAL DE LEGALIZAÇÃO REFERENTE À ALTERAÇÃO DE UM
IMÓVEL, DE ESCOLA PARA HABITAÇÃO – RUA DA CAPELA 2ª – SEIXO – UNIÃO
DE FREG. DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES – SALVADOR DE SOUSA GONÇALVES
DOS REIS P.º 692/21- INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 2307/SCOU/21 DA DIVISÃO
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ENGª MARIA JOÃO
CHAVES, DE 07/12/2021. ---------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1.
INTRODUÇÃO----------------------------------------------------1.1. Pretensão-----------------------------------------------------Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º
2036/21 referente ao processo n.º 692/21, o Sr. Salvador de Sousa
Gonçalves dos Reis
solicita nos termos do disposto no artigo 9º e
102º-A do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante
designado por RJUE) e
artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da
Urbanização e da Edificação (de seguida designado por RMUE), a
legalização da obra referente à alteração de imóvel na rua da capela
2A, Seixo .Pretende ainda proceder à colocação de uma pérgula e à
vedação do terreno a executar no prazo de 30 dias.------------------1.2. Antecedentes--------------------------------------------------O presente pedido refere a obras efetuadas no imóvel anteriormente
destinada a escola do 1º ciclo e que o município procedeu à sua venda.
2.
ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO------------------------------------2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação-----------O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no
artigo 102.º- A do RJUE---------------------------------------------2.2. - Nos Regulamentos Municipais---------------------------------O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento
de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015
o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e
da Edificação. -----------------------------------------------------2.3. Nos instrumentos de Gestão Territorial------------------------Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à
escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as
plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se ,o
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prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço da
classe 4-Espaços agrícolas e florestais.----------------------------3.
ANALISE ------------------------------------------------------3.1. Analise da Instrução do pedido--------------------------------O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e n.º 16 do ponto III, da Portaria 113/2015,
de 22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE, por
se tratar de uma legalização .--------------------------------------3.2. Características gerais da pretensão/Analise do pedido --------3.2.1.
Pretende o requerente regularizar as alterações a um imóvel
preexistente anteriormente destinado a escola em estado devoluto e
com adaptação do imóvel para moradia unifamiliar.-----------------3.2.2.
O prédio urbano onde se encontra inserida a escola numa
área de 62.7m2 possui uma área total de 893m2 tendo sido adquirido
pelo atual proprietário ao município.-------------------------------3.2.3.
A intervenção efetuada no imóvel pré-existente passou pela
reabilitação e revitalização
de imóvel que se encontra em estado
avançado de degradação tendo como objetivo primordial revitalizar a
construção existente com alguma preservação a sua linguagem não
esquecendo contudo a adaptação do mesmo para o uso de habitação
unifamiliar. Assim foram efetuadas
obras em fachada e cobertura
sujeitas a licença nomeadamente de abertura e fecho de vãos e
substituição da cobertura. Exteriormente foi executado um alpendre
na zona de entrada. Propõe-se ainda a execução de uma pérgula a norte
e de muro de vedação a sul numa extensão de 24.50 metros . ---------3.2.4.
No computo geral as caraterísticas do edificado são as
seguintes:---------------------------------------------------------

3.3. Analise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo
73º-C do RMUE-------------------------------------------------------3.3.1.
O procedimento de legalização foi procedido de vistoria
prévia em conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE.
que tem como objetivo apurar o estado geral de conservação da
edificação, bem como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação
material que, sobre a matéria, possa ser, objetivamente, realizada,
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no âmbito de tal diligência, validando todos os elementos probatórios
que acompanham instrutivamente o procedimento de legalização.-------3.3.2.
Na conclusão praticada no auto de vistoria nº35/2021 a
comissão considerou que não haver objeções à legalização das obras
efetuadas e mostrou concordância com o prazo de 30 dias apresentado
pelo requerente para a execução de muro de vedação e criação da pérgula
a norte.-----------------------------------------------------------3.3.3.
Verifica-se assim que as obras a legalizar e a executar não
alteram a área bruta de construção do edificado.--------------------4.
Parecer-------------------------------------------------------Face ao anteriormente citado verifica-se que:-----------------------4.1. O projeto apresentado e de acordo com o acima citado cumpre as
condições definidas no Plano diretor municipal, RMUE, RGEU e demais
legislação em vigor.------------------------------------------------4.2. O plano de acessibilidades, subscrito pelo técnico autor do
mesmo, cumpre as normas técnicas para pessoas com mobilidade
condicionada, pelo que se encontra em conformidade com o disposto no
capítulo 2 do DL nº163/2006, de 8 de Agosto.------------------------4.3. O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1
e 2 do art. 20º do RJUE.--------------------------------------------4.4. A instrução do processo segue o disposto no n.º 16 do ponto III,
do Anexo I, da Portaria 113/2015, encontra-se ora anexados com todos
os projetos de engenharia de especialidades inerentes à obra.-------4.5. Dado se tratar de uma licença especial de legalização o
requerente apresenta uma calendarização de 1 mês.-------------------5.
Proposta de decisão ------------------------------------------Pelo exposto, nos pontos 3 e 4 propõe-se o deferimento do pedido de
licença especial de legalização no referente à alteração a imóvel
anteriormente destinado a escola
de com adaptação a habitação e
com execução de muro de vedação -----------------------------------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;----------------------------------------------------Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido, o
interessado dispõe o requerente do prazo de 30 dias para requerer e
emissão do respetivo alvará de licenciamento especial de legalização,
nos termos do nº14 do artigo 73-C do RMUE, devendo para o efeito anexar
os elementos constantes no n.º 1 do art.º 3 da Portaria n.º 216E/2008, de 3 de Março ----------------------------------------------Informe-se ainda o requerente que nos termos do artigo nº117 do RJUE
e em conformidade com o Regulamento de liquidação e cobrança de taxas
municipais devidas pela realização de operações urbanísticas para o
concelho de Chaves, foi efetivada a sua liquidação de acordo com mapa
de medição em anexo:------------------------------------------------Taxas administrativas-TA
Descrição
Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV
EDIFICAÇÕES
Subsecção
IV
EMISSÃO DE TITULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras
Artigo 66.º edificação
n.º 2
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo
a)
Até 250 m2
n.º 10
Muros de vedação, acresce ao valor referido em 1

Un.

Taxa

Valor

de
66,95 €
1
78,05 € 78,05 €
24,5 1,05 € 25,73 €
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n.º 16

1

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fracção
TOTAL

12,20 € 12,20 €
182,93 €

Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)- -----------------------Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)
QUADRO I

custos (C)
s/n larg. C/m

REDE DE ÁGUA

1

Ci/m

C/m2 Ci/m-€ /m
21.61

21.61

C - custo das obras existentes na via pública / m- €/m

21.61

m - frente do terreno que confronta com a via pública

24.5

Moradia unifamiliar - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º
T = C x m x 0,25

T =

€132.36

Cálculo das taxas de Vistorias TV
Vistorias -artigo 75º
Capítulo
II
Secção IV
Subsecção
V

Un.

Taxa

Valor

1

55.70 €

55.70€

1

12.20 €

12.20 €

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização
n.º 1
Taxa geral para a realização de vistoria
n.º 2
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação
2aº)
habitação unifamiliar

67.90 €

TOTAL
Taxas administrativas

TA

182.93€

Taxa de infraestruturas urbanísticas

TI

Taxa de vistoria

TV

132.36€
67.90€

Valor global da liquidação de taxas

TI+TA

383.19 €

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 22/12/2021:-----------------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, NUNO VAZ RIBEIRO, DE
22/12/2021. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.4. PRÉDIO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO – RUA DO SAL – ELISABETE
BATISTA DA COSTA NEVES - P.º 191/21- INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º
2239/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA ENGª CONCEIÇÃO REI, DE 23/12/2021. -----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------1.1-Através do requerimento registado na Unidade de Valorização do
Centro Histórico com o nº 582/21, constante no processo nº 191/21, a
Dª Elizabete Batista da Costa Neves, na qualidade de comproprietária
de um edifício, situado na Travessa do Município, nº 8, na freguesia
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de Santa Maria Maior, solicita a realização de vistoria técnica sobre
o estado de conservação do seu edifício, decorrente da infiltração de
águas pluviais provocadas pela derrocada do telhado do edifício
devoluto, situado na Rua do Sal nº 19, nº 21 e nº 23.---------------1.2-Sob o requerimento nº 2037/21, a interessada apresenta as
confrontações do prédio urbano inscrito na matriz predial da
anteriormente designada
freguesia de Chaves sob o artigo 4628 e
situado na Travessa do Município nº 8.------------------------------2-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------Relativamente ao assunto referido em epígrafe não existem quaisquer
antecedente.-------------------------------------------------------3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO E ESTADO DO PROCESSO----No seguimento da comunicação da interessada, foram encetados os
seguintes procedimentos:-------------------------------------------3.1-INFORMAÇÃO Nº 1465/SCOU/2021, de 28-07-2021, propondo-se a
realização de vistoria técnica a 9 de Agosto de 2021, ao edifício
situado na Travessa do Município nº 8, residência da queixosa.------3.2-Mediante o ofício com a referência 143/UVCH/2021, de 03-08-2021,
registado no Serviço de Expediente com o nº 2081, a interessada tomou
conhecimento do dia previsto para a concretização da vistoria técnica
ao edifício da queixosa.--------------------------------------------3.3-Realização no dia 9 de Agosto 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, do prédio urbano inscrito na matriz predial da
anteriormente designada freguesia de Chaves sob o artigo 4628.-----3.4-INFORMAÇÃO Nº 1775/SCOU/2021, de 13-09-2021, propondo-se a
realização de vistoria técnica a 12 de Outubro de 2021, ao edifício
devoluto, situado na Rua do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23.-------------3.5-Mediante o ofício com a referência 188/UVCH/2021, de 07-10-2021,
o Srº João Carlos Teixeira Bruno, na qualidade de proprietário do
prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria
Maior sob o artigo 681, situado na rua do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23,
tomou conhecimento do dia previsto para a concretização da segunda
vistoria técnica. --------------------------------------------------3.6-Realização no dia 12 de Outubro 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, do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia
de Santa Maria Maior sob o artigo 681.------------------------------4-DA REALIZAÇÂO DAS OBRAS PROPOSTAS NO AUTO DE VISTORIA DE 21-092021---------------------------------------------------------------4.1-No seguimento da reclamação, apresentada pela requerente, acerca
do estado de conservação e de salubridade, do seu edifício, sito na
Travessa do Município, nº 8, provocado pelo mau estado de conservação
do
edifício situado na Rua do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23, foram
realizadas duas vistorias técnicas, a que se referem o artigo 90º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, das quais foram
lavrados AUTOS DE VISTORIA, os quais se reproduzem para todos os
efeitos legais, na presente informação técnica:---------------------
No dia 8 de Agosto de 2021, ao imóvel, propriedade da Dª Elizabete
Batista da Costa Neves, inscrito na matriz predial da anteriormente
designada freguesia de Chaves sob o artigo 4628 e situado na Travessa
do Município nº 8, 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.----
No dia 12 de Outubro de 2021, ao imóvel, propriedade do Srº João
Carlos Teixeira Bruno, inscrito na matriz predial da freguesia de

F. 64
_____________________

Santa Maria Maior sob o artigo 681 e situado na rua do Sal nº 19,
nº 21 e nº 23.------------------------------------------------------4.2-Em anexo ao requerimento registado com o nº 582/21, constam
fotografias retratando as patologias existente no edifício, onde mora
a queixosa e fotografias do Alçado Principal do imóvel situado na Rua
do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23 (confinante a Norte com o edifício onde
mora a requerente e com Germano Salgado Luís Pereira).--------------4.3-De modo a suprimir as anomalias descritas nos referidos Autos de
Vistoria Técnica e para melhoria da salubridade do edifício situado
na Travessa do Município, nº 8,
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)
Recomenda-se a realização de obras de limpeza no edifício,
propriedade da Dª Elisabete Batista da Costa Neves, incidentes
na
Rede Predial de Águas Pluviais da cobertura, com inclinação para o
Alçado Posterior e Alçado Principal.--------------------------------b)
Reparação da Rede Predial de Águas Pluviais pelo proprietário do
prédio urbano, sito na Rua do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23, de modo a
garantir o escoamento das águas pluviais para a rede pública, evitando
as infiltrações nos prédios adjacentes.-----------------------------c)
A curto prazo, a reconstrução do prédio urbano, situado na rua
do Sal, nº 19, nº 21 e nº 23, inscrito na matriz predial da freguesia
de Santa Maria Maior sob o artigo 681, em virtude de atualmente ser
abrigo de dezenas de pombas, constituindo um foco de insalubridade
para a vizinhança.--------------------------------------------------4.4-O prazo proposto pela comissão de vistorias, para a realização das
obras, mencionadas nas alíneas a) e
b)
do item 4.3, da presente
informação técnica é fixado em 180 dias.--------------------------4.5-No âmbito do atendimento ao público, temos conhecimento que o Srº
João Carlos Teixeira Bruno já contratou um gabinete de projetos para
a elaboração do projeto de arquitetura e de especialidades,
necessários à reabilitação do imóvel, situado na rua do Sal.--------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 desta 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 nas alíneas a) e b) do
item 4.3,
da presente informação técnica, de modo a suprimir as
anomalias descritas no Auto de Vistoria Técnica de 09-08-2021 e para
correção de más condições de segurança e salubridade do edifício da
queixosa.----------------------------------------------------------
Delibere aprovar o prazo de 180 dias, proposto pela comissão de
vistorias, para a realização das obras, necessárias à correção das más
condições de segurança e salubridade do edifício da requerente. –-5.2-Dê-se a conhecer a resolução que recair sobre a presente informação
técnica e autos de vistoria elaborados a 09-08-2021 e a 12-10-2021,
ao
proprietário a seguir mencionado, para realização das obras
preconizadas
na alínea b) do item 4.3, da presente informação
técnica:------------------------------------------------------------João Carlos Teixeira Bruno, Rua Direita, nº 110 5400 – 220 CHAVES.-
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5.3-Notificar a requerente, da resolução que recair, sobre a presente
informação técnica e autos de vistoria elaborados a 09-08-2021 e a
12-10-2021.--------------------------------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 27/12/2021:-----------------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. Á consideração superior.---------------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
27/12/2021:--------------------------------------------------------À reunião de câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.5. MURO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO – RUA DA PAZ N.º 1 ABOBELEIRA,
VALDANTA – CESAR MARTINS VILABRIL - P.º 113/21- INFORMAÇÃO/PROPOSTA
N.º 2175/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA ENGª CONCEIÇÃO REI, DE 16/11/2021. -----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1-INTRODUÇÂO-------------------------------------------------------Através do email, dirigido ao Município de Chaves, em 09-01-2021 e
posteriormente registado com o nº 335/21, o Srº César Martins Vilabril,
veio expor o seguinte:----------------------------------------------“Moro na Rua da Paz nº 1, Abobeleira, em Chaves. ------------------A minha propriedade está situada aproximadamente a 2 metros de altura
em relação à propriedade da minha vizinha que mora na rua da Paz nº
11.----------------------------------------------------------------A delimitar está um muro da minha responsabilidade construído há vários
anos, tendo sido por mim submetido a obras1 de sustentabilidade
necessárias normais no tempo. --------------------------------------Há2 cerca de 4 anos a minha vizinha removeu e mobilizou grandes
quantidades de terra com recurso a retroescavadora, isto provocou uma
retirada grande de terra abaixo dos alicerces do muro. -------------Por esta situação há cerca de um ano, houve um desabamento do muro de
cerca de 4 metros, que foi reparado e custeado por mim.3------------Uma vez que não sou responsável pelas obras feitas abaixo do muro não
me responsabilizarei novamente por danos causados ao mesmo.---------Venho desta forma alertar para uma possível derrocada, que poderá
acontecer brevemente uma vez que já se verifica que a terra em baixo
dos alicerces vai ceder novamente. ---------------------------------A minha vizinha tem por obrigação fazer obras de sustentação do muro
uma vez que removeu e mobilizou terra que suporta o muro.-----------Esta situação poderá vir a por em causa a segurança tanto de pessoas
como
de
bens.--------------------------------------------------1 As quais estavam sujeitas a licenciamento ou a comunicação prévia,
nos termos do disposto Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.
2
O queixoso, não comunicou à Camara Municipal de Chaves os trabalhos
realizados pela sua vizinha, à cerca de 4 anos. --------------------3
Não
consta
no
Arquivo
Municipal
qualquer
comunicação
prévia/licenciamento, para reconstrução do muro de suporte de terras.
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Pretendo que me ajude a alertar a minha vizinha, de que ao fazer este
tipo de desaterro na sua propriedade é responsável pelas obras
necessárias para manter o propósito do muro antes que seja demasiado
tarde.”------------------------------------------------------------2-ANTECEDENTES-----------------------------------------------------Relativamente ao assunto referido em epígrafe, existem os seguintes
antecedentes:------------------------------------------------------2.1-Alvará de licença nº 706/81, emitida em 14-10-81, em nome de
César Martins Vilabril, titulando a licença para a
construção de
habitação unifamiliar, com a área de 392,76 m2, no lugar de Pordias –
Abobeleira.--------------------------------------------------------2.2-Alvará de licença de obras nº 182/90, emitida em 20-02-90, em nome
do requerente, titulando o licenciamento da oficina de Serralharia com
a área de 150,00 m2.------------------------------------------------2.3-Alvará de licença de obras nº 587/94, emitida em 05-09-94, em nome
do requerente, a qual titulou a alteração à licença nº 182/90, com a
alteração da implantação e aumento da área bruta de construção em
90,00 m2. ----------------------------------------------------------2.4-INFORMAÇÃO Nº 9/2021 – Zona Norte, elaborada em 26-01-2021, pelos
fiscais municipais da Zona Norte, Eduardo Manuel Teixeira Carneiro e
Narciso dos Prazeres Magalhães.-------------------------------------2.5-INFORMAÇÃO Nº 31/DAG/FISC/2021, de 02-02-2021, do Drº Marcos
Barroco, a exercer funções na Divisão de Administração Geral, propondo
que o processo fosse remetido à Comissão Técnica Municipal
Responsável, pela realização das vistorias referidas nos artigos 89º
e 90º do RJUE, para os devidos efeitos.-----------------------------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 1488/SCOU/2021, de 09-12-2021, destes Serviços
Técnicos, propondo a realização de vistoria técnica a 9 de Agosto de
2021, a partir das 11:30 h.-----------------------------------------3.2-Mediante o email, enviado pela assistente técnica, Olga Paulo a
02-08-2021, às 14:09 h, o interessado tomou conhecimento do dia
previsto para a concretização da vistoria técnica.------------------3.3-Realização no dia 9 de Agosto de 2021, ás 11:30 h, de uma vistoria
, a que se refere o artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, para determinação do estado de conservação do muro de
suporte de terras e de divisória, situado a Nascente da propriedade
do Srº César Martins Vilabril.-------------------------------------4-PARECER----------------------------------------------------------4.1-No seguimento do despacho do então Vereador Responsável pela
Gestão Urbanística, Srº Engº Victor Santos, datado de 03-02-2021, o
qual recaíu sobre a INFORMAÇÃO Nº 31/DAG/FISC/2021, do Drº Marcos
Barroco, a exercer funções na Divisão de Administração Geral, foi
realizada vistoria técnica no dia 09-08-2021, ao muro de suporte de
terras e de divisória, situado a Nascente da propriedade do Srº César
Martins Vilabril, 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-O parecer conclusivo da Comissão de Vistorias foi o seguinte:--“Numa análise sumária, não foi possível detetar, neste momento,
indícios de que o muro de suporte de terras e de divisória de
propriedades, se encontre instável.---------------------------------A reconstrução do muro de suporte de terras e de divisória entre a
propriedade do Srº César Martins Vilabril e da sus vizinha, Dª Ana
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Augusta Mesquita Coelho dos Santos, deve ser comunicada à Câmara
Municipal de Chaves ou solicitado o seu licenciamento, pelo
proprietário do mesmo, dependendo tal controlo prévio da altura do
muro, nos termos expresso nos itens 2.6 e 2.7, do presente auto de
vistoria.----------------------------------------------------------Recomenda-se ao requerente a remoção das armaduras em aço, mencionadas
no item 2.5, do presente Auto de Vistoria.”-------------------------4.3-A reconstrução do muro de suporte de terras e de divisória, situado
a Nascente da propriedade do Srº César Martins Vilabril, está sujeito
a comunicação prévia, caso a altura do mesmo seja inferior a dois
metros, pelo expresso na alínea a), do nº 1 do artigo 6º -A, conjugado
com o mencionado na alínea c) do nº 1 do artigo 6º, ambos do DecretoLei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final.-----------------------4.4-Caso a extensão do muro a reconstruir possua uma altura igual ou
superior a dois metros, a reconstrução do mesmo está sujeita a
licenciamento, de acordo com a alínea i) do nº 2 do artigo 4º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.--------4.5-Em anexo à INFORMAÇÃO Nº 9/2021 – Zona Norte, elaborada em 2601-2021, pelos fiscais municipais da Zona Norte, Eduardo Manuel
Teixeira Carneiro e Narciso dos Prazeres Magalhães, constam
fotografias do muro de suporte e de divisória, o qual delimita a
Nascente a propriedade do reclamante.-------------------------------4.7-De acordo com o disposto no nº 4 do artigo 76º da Tabela de Taxas
em vigor no Município de Chaves anexa ao regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas,
em vigor publicado em Diário da República em 22-07-2010, a realização
da vistoria técnica prevista no artigo 90º do Regime Jurídico ad
Urbanização e da Edificação, está sujeita ao pagamento do montante de
€ 55,70 (cinquenta e cinco euros e setenta cêntimos).---------------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
e Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, tomo a liberdade de sugerir
que seja adotada a seguinte estratégia procedimental:--------------5.1-Agendamento desta assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se ao Executivo que
sejam praticadas
as seguintes
deliberações:------------------------------------------------------
Delibere, tomar conhecimento do Auto de Vistoria elaborado pela
Comissão de Vistorias, em 9 de Agosto de 2021, a que se refere o artigo
90º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.--------
Notificar o requerente para legalização da reconstrução do muro
de suporte de terras e de divisória, no prazo de 60 dias, trabalhos
já realizados e não comunicados/licenciados pela Câmara Municipal de
Chaves, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 102º-A do DecretoLei nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações.----------------
Decorrido o prazo mencionado no anterior parágrafo, o presente
processo registado com o nº 113/21, deverá ser remetido a estes
Serviços Técnicos, para apreciação do estado do processo. ---------5.2-Notificar o Srº César Martins Vilabril, da decisão que recair,
sobre a presente informação técnica, devendo ainda proceder ao
pagamento do valor de de € 55,70 (cinquenta e cinco euros e setenta
cêntimos), correspondente à taxa prevista no nº 4 do artigo 76º da
Tabela de Taxas em vigor no Município de Chaves anexa ao Regulamento
de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações
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Urbanísticas, em vigor publicado em Diário da República em 22-07-2010,
pela realização de vistoria técnica.--------------------------------À Consideração Superior.--------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 22/12/2021:-----------------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. Á consideração superior.---------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, NUNO CHAVES, DE 22/12/2021:-------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. --------------------------------------------2.6. PEDIDO DE ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO TITULADO PELO ALVARÁ
4/04 EM NOME DE EUSÉBIOS E FILHOS, S.A. – ALTO DA TRINDADE, OUTEIRO
SECO - ABEL TOMÉ MOTA NUNES - P.º 14/01 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º
2340/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA ENGª CONCEIÇÃO MARTINS, DE 13/12/2021. -------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Introdução -----------------------------------------------------O Sr. Abel Tome Mota Nunes, na qualidade de proprietário dos Lote n.º
21 e 22, solicita pedido de alteração à Licença do loteamento titulada
pelo Alvará n.º 4/2004, emitido em nome de, EUSEBIOS E FILHOS LDA,
sito no Lugar Trás do Alto de Santa Cruz/Trindade, Freguesia de Santa
Cruz/Trindade, agora União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e
Sanjurge, em Chaves, com incidência nas especificações dos lote n.º
21 e 22. -----------------------------------------------------------II – Antecedentes --------------------------------------------------O Loteamento a que se reporta o pedido, foi objeto de emissão de alvará
em 4 de Novembro de 2004 alvará de loteamento n.º 4/2004- em nome de,
EUSEBIOS E FILHOS LDA, composto por 32 lotes, sendo os lotes numerados
de 1 a 3 destinados à habitação coletiva, comercio e serviços, e os
restantes lotes numerados de 4 a 32 destinados a habitação unifamiliar,
no Lugar Trás do Alto de Santa Cruz/Trindade, Freguesia de Santa
Cruz/Trindade, agora União das Freguesias de Santa Cruz/Trindade e
Sanjurge, em Chaves. -----------------------------------------------III- Enquadramento da Pretensão-------------------------------------3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável--------------------De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 14/21
– a alteração ao loteamento com alvará n.º4/2004. situa-se de acordo
com o Plano Director Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços
Urbanos e Urbanizáveis e na categoria 1.1-Cidade de Chaves. --------De acordo com a planta de condicionantes, sobre o terreno não impende
nenhuma servidão ou restrição de ordem pública; ---------------Considerando que no passado dia 18 de abril de 2018, foi publicado em
Diário da República, 2ª série, através de Aviso n.º 5233/2018, a
Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Chaves, pelo que passam a ser válidas as novas regras de
edificabilidade aí preconizadas, a saber: --------------------------“Artigo 20.º Operações de loteamento urbano-------------------------Nas operações de loteamento urbano serão cumpridas as disposições
constantes do artigo anterior aplicáveis a cada caso, com as seguintes
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adaptações e adendas: 1- Os índices de construção médios a adotar na
operação não poderão exceder os seguintes valores: a) Os estabelecidos
para a zona onde se localiza o terreno objeto da operação, quando se
tratar de área disciplinada por plano de urbanização; b) Nos restantes
casos: i -Categoria 1.1 – cidade de chaves: Ic ≤ 1,2 m2/m2; Cércea
máxima ≤ 20 m; Número máximo de pisos ≤ 6; d) A área total de
implantação das edificações previstas, incluindo anexos, não poderá
exceder os seguintes valores em relação à área da parcela integrada
nesta classe: i) 80 % para as categorias 1.1 e 1.2; e) A área de solo
impermeabilizado pelas edificações, anexos, pátios e outros recintos
exteriores pavimentados não poderá exceder os seguintes valores em
relação à parcela integrada nesta classe: i) 85 % para as categorias
1.1 e 1.2;-------------------------------------------------------3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação---------------------------------------------------------O pedido do proponente enquadra-se numa alteração ao alvará de
loteamento n.º 4/2004, de acordo com o preceituado no artigo 27.º do
Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE).------------------------3.3- Normas Especiais – Loteamento 4/2004 -------------------------Especificações do alvará de loteamento em causa, retratadas no quadro
sinóptico ---------------------------------------------------------N.º
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IV - Análise da pretensão-------------------------------------------4.1 Com o presente pedido, requerimento n.º 2217/21, o requerente
pretende levar a efeito o 1.º aditamento às especificações do
loteamento com Alvará n.º 4/2004, o qual consubstancia o Lote n.º21 e
22 do qual é proprietário, mantendo inalterados todos os restantes
parâmetros
urbanísticos;
----------------------------------►Alterações resultantes do presente pedido para os lotes n.º21 e 22
►Alteração da configuração do polígono de implantação;-------►Alteração do afastamento da edificação ao limite nascente do muro do
lote;
--------------------------------------------------------►Aumento da área bruta de construção, em cave de 68,14 m2 para o lote
21 (inicial de 47,00 m2) passando para 115,14 m2.--------------►Aumento da área bruta de construção, em cave de 65,14 m2 para o lote
22 (inicial de 50,00 m2) passando para 115,14 m2. -----------------►Aumento da área de implantação em 36,24 m2 em cada lote passando a
área de 84,00 m2 para 120,24 m2, mas esta área é contabilizada na área
de ampliação da cave.----------------------------------------------4.2 Especificações do alvará de loteamento referentes aos lotes n.º
21 e 22 propostas de alteração, retratadas no quadro sinóptico ----AREAS
Pisos
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Habitação
22

229,0

120,24

84,0

84,0

1

283,14
Garagem

115,14

4.3- Do pedido agora formulado, verifica-se uma alteração ao regime
de cedências a integrar no domínio público municipal anteriormente
contabilizado, por haver um aumento da área de construção de 65,14 no
lote n.º 22 e 68,14 m2 para o lote 21, contabilizando nos 2 lotes uma
área total de 133,28 m2;-------------------------------------------4.4 - No que se refere ao dimensionamento das cedências previstas no
artigo 43.º do RJUE, conjugado com o artigo 28.º do RMUE, os parâmetros
a seguir serão os que se encontram no artigo 20.º e 21.º do Regulamento
do PDM. -----------------------------------------------------------4.5 - No cumprimento do descrito na alínea b) do n.º 2) do artigo 21.º
do regulamento do P.D.M., as áreas máximas que devem integrar o domínio
público municipal, a exigir de acordo com o estipulado no regulamento,
nomeadamente dimensionamento das parcelas de terreno destinadas a
espaços de circulação, a espaços verdes e de utilização coletiva e a
equipamentos, não poderá ultrapassar os 25% da área bruta de construção
prevista na operação urbanística.-----------------------------------4.6- No presente pedido de alteração, verifica-se um aumento da área
de construção de 133,28 m2. ----------------------------------------Total da Área bruta de construção do Alvará de
loteamento 4/2004
11 962,00

Total da Área bruta de construção da Alteração
agora proposta
12 095,28 m2

V- Considerações do parecer ----------------------------------------Considerando que o Sr. Abel Tome Mota Nunes apresenta certidão de
registo predial referente aos lotes n.º 21 e 22 (registo n.º
38/20041214 e n.º 39/20041214);-------------------------------------Considerando que o pedido de alteração à licença, da operação de
loteamento em análise, apresenta um número de lotes superior a 15 (32
lotes), pelo que a notificação para pronúncia dos proprietários dos
lotes deverá ser feita através de edital a afixar no local onde se
situa o loteamento, na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos
Paços do Concelho, conforme o disposto nos n.ºs 2 , do artigo 11.º1
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação;---------------Considerando que neste sentido, com fundamento na alínea d) do n.º1
do artigo 112.º2 do Código do Procedimento Administrativo consagrado
no DL 4/2015 de 07 de janeiro, a notificação através de Edital, edital n.º 163/2021 de 18/11- para os interessados se pronunciarem
sobre as alterações às condições de licença da referida operação de
loteamento. -------------------------------------------------------Considerando que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 alterado e republicado pelo Decretolei n.º 136/2014 de 09/09, a alteração à licença de operação de
loteamento não pode ser aprovada se ocorrer oposição escrita da maioria
áreas dos lotes constantes do alvará, e não havendo pronúncia no prazo
estabelecido. -----------------------------------------------------_____________________________________
1 Artigo 11.º Alterações à licença ou comunicação previa -----------2 — Quando o número de lotes seja igual ou superior a 15, a notificação
será feita via edital a afixar no local onde se situa o loteamento,
na Junta de Freguesia respetiva e no Edifício dos Paços do Concelho.
2 Artigo 112.º -----------------------------------------------------Forma das notificações 1 — As notificações podem ser efetuadas: ----a) Por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou,
no caso de este o ter escolhido para o efeito, para outro domicílio
por si indicado; ----------------------------------------------------
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b) Por contacto pessoal com o notificando, se esta forma de notificação
não prejudicar a celeridade do procedimento ou se for inviável a
notificação por outra via; -----------------------------------------c) Por telefax, telefone, correio eletrónico ou notificação eletrónica
automaticamente gerada por sistema incorporado em sítio eletrónico
pertencente ao serviço do órgão competente ou ao balcão único
eletrónico; -------------------------------------------------------d) Por edital, quando seja esta a forma de notificação prescrita por
lei ou regulamento ou quando os notificandos forem incertos ou de
paradeiro desconhecido; --------------------------------------------e) Por anúncio, quando os notificandos forem em número superior a 50.Considerando que, findo o prazo de publicação do edital, e nos termos
disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12
alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/2014 de 09/09, não
ocorreu oposição escrita de nenhum dos proprietários dos lotes,
verifica-se assim o cumprimento das normas legais e regulamentares.
Considerando ainda, que a alteração aos lotes preconizados, prende-se
com um volume no alçado posterior, a nível da cave, saliente em relação
aos outros lotes confinantes.-------------------------------------Considerando o perfil apresentado, em mão pelo proponente, constatase que o volume que pretende construir se insere no existente, na
perspetiva formal, não resultando, julga-se, salvo melhor opinião, na
desconformidade com as cérceas, e acompanhando o desnível natural do
terreno.-----------------------------------------------------------Considerando que o processo se encontra instruído com os elementos
mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de Abril, e com o Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE).-----------------------Considerando que os encargos emergentes da operação urbanística de
alteração da operação de loteamento n.º 7/99, configuram o cálculo das
compensações devidas e das taxas administrativas.-------------------VI- Áreas de cedência ao município ---------------------------------6.1 - Atendendo que o alvará n.º4/2004, previu áreas gerais destinadas
para Espaços verdes e/ou de utilização coletiva, infraestruturas e
equipamentos públicos num total de 4 919,00m2(835,00 +4 084,00 m2);
6.2 - Considerando que o prédio a lotear já está servido pelas
infraestruturas a que se refere a alínea h) do artigo 2.º do Dec-Lei
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), pelo que não se justifica a
localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no
referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo 44.º3
do retrocitado diploma legal, pelo que não há lugar a qualquer cedência
para esses fins;----------------------------------------------------___________________________
3 Artigo 44.ºCedências 1 — O proprietário e os demais titulares de
direitos reais sobre o prédio a lotear cedem gratuitamente ao município
as parcelas para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos
de utilização coletiva e as infraestruturas que, de acordo com a lei
e a licença ou comunicação prévia, devam integrar o domínio municipal.
4 — Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infraestruturas a
que se refere a alínea h) do artigo 2.º ou não se justificar a
localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no
referido prédio ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo
anterior, não há lugar a qualquer cedência para esses fins, ficando,
no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação
ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em
regulamento municipal.---------------------------------------------6.3 – No que concerne ao regime de cedências em loteamentos, o pedido
de alteração à licença da operação de loteamento n.º 4/04, está sujeito
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ao descrito no artigo 21.º do regulamento do PDM, no que respeita às
alterações propostas;----------------------------------------------6.4 – Da aplicabilidade da norma referida, pode-se concluir que o
pedido de alterações à licença, fica sujeito ao previsto na alínea b)
do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento do PDM, pelo fato da área total
do terreno objeto da operação de loteamento se manter inalterada, das
quais as restantes alíneas estão diretamente relacionadas;---------6.5 - O pedido de alteração às especificações do alvará de loteamento
n.º4/04, para efeitos do regime de áreas de cedência em loteamentos
mencionada no parágrafo anterior, consubstancia um aumento de área
bruta de construção de 133,28 m2, considera-se que sobre esta apenas
recai o previsto na alínea b) do n.º2 do artigo 21.º do Regulamento
do PDM no respeitante às alterações introduzidas (aumento de a área
bruta de construção de 133,28 m2);--------------------------------6.6 – Pelo exposto, e aplicando a norma retro citada, a área não cedida
para equipamentos públicos ou de utilidade pública, que corresponde
nos termos das disposições legais acima referidas uma área de 33,32
m2 (133,28 m2 ≤ 25% (156,50 m2) = 33,32 m2 ) o proprietário fica
obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em numerário
face ao preceituado no artigo 29.º4 do Regulamento de Liquidação e
cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas;
6.7 – Neste caso, o regime de compensações previstas no n.º4 do artigo
44.º do Dec-Lei 136/2014, de 09/09, sobre as alterações introduzidas,
a calcular nos termos do artigo 30.º do Regulamento de Liquidação e
cobrança de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas
será em numerário e a calcular nos termos do disposto do n.º3 do artigo
21.º5 do Reg. do PDM.-----------------------------------------------_______________________
4 Artigo 29.º Modalidades de Compensações --------------------------1. A compensação a efetuar pelo proprietário do prédio, poderá ser
paga em numerário ou em espécie. -----------------------------------2. A compensação em espécie é efetuada através da cedência de parcelas
de terrenos suscetíveis de serem urbanizadas ou de outros imóveis
considerados de interesse pelo Município de Chaves, integrando-se no
seu domínio privado. -----------------------------------------------5 Artigo 21.º Regime de cedências em loteamentos -------------------1 — O dimensionamento das áreas de cedência gratuita ao município que,
de acordo com as operações de loteamento, devam integrar o domínio
público municipal será objeto de regulamento a aprovar pelos órgãos
competentes do município, o qual estabelecerá os coeficientes e
valores padrão a aplicar nas diferentes situações tipo, bem como as
condições a cumprir quando esses parâmetros não forem acatados. ----2 — Enquanto o regulamento referido no número anterior não entrar em
vigor, o município poderá exigir áreas para integração no domínio
público, desde que sejam respeitadas as condições e regras seguintes:
a) A área global máxima exigível para integração no domínio público,
correspondente à soma das áreas destinadas a espaços públicos verdes,
de utilização coletiva ou de circulação, e a equipamentos públicos ou
de utilidade pública, não poderá exceder o menor dos seguintes valores:
40 % da área total do terreno objeto da operação;-------------------6.8 – Neste caso, o regime das compensações previstas no n.º 4 do
artigo 44.º do Dec-Lei 136/2014, de 09/09, sobre as alterações
introduzidas, a calcular nos termos do artigo 30.º6 do Regulamento de
Liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização de operações
urbanísticas, o valor em numerário a pagar ao Município será de 2
043,03 €, de acordo com os cálculos que se seguem: ------------------
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES URNANISTICAS
QUADRO
PARAMETROS PARA CALCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICIPIO (ARTIGO 30.º)

LOCALIZAÇÃO

ZONA

INDICE DE
CONSTRUÇÃO

FACTOR DE
LOCALIZAÇÃO

COEFICIENTE

(Ic)

(L)

LOTEAMENTO

URBANISTICO
(K)

Cidade de Chaves

1.1- Cidade de

1,2

1,0

0,25

Chaves
PORTARIA N.º 330-A/2018, DE 20 DE DEZEMBRO

Valor Medio de Construção por m2 para efeitos do artigo 39.º do Código do
Imposto Municipal sobre os Imoveis, a vigorar no ano de 2020
(CIMI)
(portaria n.º289/2020)

492,00 €

____________________________
Aquele que garanta que do cumprimento das disposições legais e
regulamentares
relativas
à
edificação
aplicáveis
ao
local,
nomeadamente no que se refere a tipologias e cérceas, não resulte uma
diminuição da edificabilidade estabelecida regulamentarmente para o
referido local; ----------------------------------------------------b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, a área máxima exigível
destinada especificamente a equipamentos públicos ou de utilidade
pública não poderá ultrapassar o valor numericamente igual a 25 % da
área bruta de construção prevista na operação; ---------------------c) O município poderá sempre exigir que a operação preveja áreas
destinadas a espaços públicos — espaços verdes ou de utilização
coletiva, arruamentos viários e pedonais, estacionamentos — até um
valor máximo global que não exceda 15 % da área total do terreno objeto
da mesma operação; d) Por comum acordo entre os interessados e o
município, as áreas referidas nas alíneas anteriores a contemplar nas
operações de loteamento poderão ser superiores aos valores máximos aí
estabelecidos. ----------------------------------------------------3 — O regulamento mencionado no n.º 1 estabelecerá as condições e os
parâmetros de cálculo da compensação devida ao município pelo
proprietário do loteamento quando não houver lugar, por desnecessária,
à cedência gratuita de áreas para integração no domínio público ou
quando a dimensão global das áreas a ceder para aquele fim for inferior
ao valor resultante da aplicação dos coeficientes ou valores padrão
que forem estabelecidos no mesmo regulamento. ----------------------6 Artigo 30.º Cálculo do valor da compensação em numerário nas
operações de loteamentos -------------------------------------------1. O valor, em numerário, da compensação a pagar ao Município será
determinado de acordo com a seguinte fórmula: ----------------------C = LK x A ( m2 ) x V
_____________________
2
Em que: ------------------------------------------------------------C = Valor da Compensação devida ao Município; ----------------------L = Fator de localização ( determinado face à área urbana do Concelho
de Chaves ); --------------------------------------------------------
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K = Coeficiente urbanístico do loteamento, de acordo com o disposto
nos n.ºs 6 e 7, do artigo 26.º, do Código das Expropriações; A = Valor
em metros quadrados da área não cedida; ----------------------------V = Valor do preço por metro quadrado de construção, definido pela
Portaria que fixa periodicamente os valores unitários por metro
quadrado do preço da construção para efeito de cálculo da renda
condicionada. Portaria n.º 330-A/2018 ------------------------------L
1,0

K
0,25

A
33,32

V
492,00

1,0

0,25

33,32

492,00

C = L x K x A (m2 ) x V
2

= 1,0x0,25x33,32x492,00 =
2

2043,03 €

6.9 – Assim, a compensação devida ao município pelo requerente,
relativa às áreas não cedidas para integração no domínio municipal
para equipamentos públicos ou de utilidade pública é de 2043,03 €
(dois mil e quarenta e três euros e três cêntimos), corresponde à não
cedência de 33,32 m2 (resultante do aumento de área bruta de construção
de
133,28
m2);--------------------------------------------------6.10- Pelo exposto, considera-se que são respeitados todos os
parâmetros urbanísticos, pelo que nada há a opor à aprovação da
alteração da operação de loteamento em análise;--------------------VII- 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: ------------------------------------------------7.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de deferir o 1.º
pedido de alterações à licença da operação de loteamento titulada pelo
Alvará n.º 4/04, em, nome de Abel Tome Mota Nunes, no Lugar de Trás
do Alto de Santa Cruz/Trindade, União das Freguesias de Santa
Cruz/Trindade e Sanjurge, solicitado nos termos do artigo 27.º do DecLei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Dec-Lei 136/14,
de
09/09;-------------------------------------------------------7.2- Neste contexto, de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 76.º
do D.L. n.º 136/14 de 09/09, dispõe o requerente do prazo de 1 ano
para requerer formalmente o 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º
4/04, sob pena de caducidade desta deliberação, conforme o previsto
no n.º2 do artigo 71.º do citado diploma legal, devendo para o efeito
instruir o seu pedido com os elementos mencionados no n.º 1 do artigo
2.º da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/03, designadamente:----------7.2.1- Planta de Síntese da operação de loteamento em base transparente
(5
exemplares).
------------------------------------------------7.2.2- Atualização das Certidões da conservatória de registo predial
anteriormente entregue (caso de estas não se encontrarem validas).
7.3- Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão
ser liquidadas as taxas correspondentes previstas no artigo 117.º do
Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo DecLei 136/14,
de 09/09, as quais se encontram estabelecidas no Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações
Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e serão objeto de cálculo aquando
da emissão de alvará.---------------------------------------------7.4- Devera ainda, proceder ao pagamento do valor da compensação, a
qual ascende ao montante de 2 043,03 € (dois mil e quarenta e três
euros e três cêntimos), no ato da emissão do alvará de construção.
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7.5- Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão
ser liquidadas as taxas correspondentes previstas no artigo 117.º do
Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo DecLei 136/14,
de 09/09, as quais se encontram estabelecidas no Regulamento de
Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização de Operações
Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e serão objeto de cálculo aquando
da emissão de alvará.-----------------------------------------------À Consideração Superior---------------------------------------------Chaves, 13 de Dezembro de 2021 -------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 22/12/2021:-----------------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. Á consideração superior.---------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ RIBEIRO, DE
24/12/2021:--------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.7. PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO
DESTINDO A HABITAÇÃO COLETIVA E COMÉRCIO “RESTAURANTE DO TÂMEGA” –FONTE NOVA LOTE 4 DO LOT. 06/80, EM SANTA MARIA MAIOR – HERCULANO
FERNANDO MORAIS MELO - P.º 495/16 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º
2427/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA ENGª VICTÓRIA ALMEIDA, DE 23/12/2021.---------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------1.1 Através do requerimento registado nesta Unidade Orgânica sob o n.º
1720/21, em 16/07/2021 e completado pelos requerimentos n.º 2046/21,
apresentado em 25/08/2021 e n.º2363/21 apresentado em 11/10/2021 e
na sequência das várias reuniões realizadas entre os interessados,
técnicos da camara e coordenador do projeto, vem o Sr. Herculano
Fernando Morais Melo, na qualidade de proprietário apresentar o
projeto de alterações, ao processo previamente apresentado referente
ao procedimento de Legalização da alteração e ampliação de edificação
existente Licença (Inicial) nº282, passada em 15 de abril de 1987, com
obras de correção, incidente sobre o prédio urbano inscrito na
respetiva matriz sob o artigo n.º 3153, da freguesia de Santa Maria
Maior, são apresentados os seguintes elementos:---------------------
CD;------------------------------------------------------------
Estimativa orçamental;-----------------------------------------
Programa de trabalhos;-----------------------------------------
Levantamento topográfico, à escala 1:200;----------------------
Planta de arranjos exteriores, à escala 1:200;-----------------
Alçados.-------------------------------------------------------1.2. Pelo requerimento, em apreço, registado sob o n.º 2892/21, datado
de 14/12/2021, o interessado, apresentou, elementos solicitados na
vistoria realizada em 02/12/2021, para efeitos da legalização,
nomeadamente, memória descritiva e justificativa e novas peças
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desenhadas.--------------------------------------------------------1.3. Atente-se que o pedido em referência foi apresentado pelo
requerente em 12/07/2016, tendo em vista a legalização das obras supra
referenciadas, que haviam sido realizadas sem prévio licenciamento, o
qual foi indeferido em reunião de Câmara realizada em 28/10/2016 e
apesar de junção de elementos tendentes a alterar a proposta de decisão
de indeferimento, em reunião realizada em 29/11/2018 o pedido foi
indeferido definitivamente. ---------------------------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO------------------------------------------2.1 A certidão da Conservatória do Registo Predial de Chaves, para o
prédio abrangido, descreve um prédio urbano denominado Lote n.º4,
situado em Fonte Nova, com uma área total de 468 m2, composto de casa
de cave, rés-do-chão e 1º andar e logradouro, freguesia de Santa Maria
Maior e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o
nº1664/20090401, e inscrito na matriz sob o artigo n.º3153, natureza
urbana, confronta de norte e nascente com caminho de servidão, de sul
com José Atães de Amorim e de poente com Estrada Nacional;----------2.2 Mais se informa é pretensão dos requerentes uma operação
urbanística, com vista á legalização das obras de ampliação, em área
abrangida por operação de loteamento, que incide no prédio rústico
inscrito na respetiva matriz sob o Artigo n.º 1280, da extinta
freguesia de Chaves, contudo de acordo com esclarecimentos verbais
prestados pela Conservatória do Registo predial de Chaves, em
03/10/2016, foi transmitido que apenas se encontra conservado o artigo
rústico n.º1280 e não houve registo de alvará de loteamento. Neste
seguimento, salvo melhor opinião, o prédio descrito na conservatória
sob o n.º1664/20090401 da freguesia de Santa Maria Maior e na respetiva
matriz sob o artigo 3153, se ter autonomizado do prédio operou-se
através de desanexações. Mais se refere o Alvará de Loteamento nº
06/80, emitido em nome de José d’ Amorim sito no Lugar de “ Mira
Tâmega”, Fonte Nova - Chaves foi cancelado na reunião de Câmara
09/09/93, com consequente conhecimento à Conservatória do Registo
Predial.-----------------------------------------------------------3.
ANTECEDENTES--------------------------------------------------Por
antecedentes
foram
referenciados
os
seguintes
processos
camarários:--------------------------------------------------------3.1 Processo, referente a um loteamento em terreno sito à margem da
E.N. 103(4) (estrada para Braga), Lugar da Fonte Nova, denominado “MiraTâmega”, titulado com o Alvará de Loteamento n.º06/80, datado de
15/09/1980, em nome de José de Amorim, a que foi autorizado, em reunião
da Câmara Municipal, realizada em 09/01/1978, denominado “MiraTâmega”, sito no Lugar de Fonte Nova, com as seguintes prescrições,
com 5 lotes, sendo 4 lotes, destinados a moradias isoladas e um quinto
lote, área anexa a integrar num motel e as respetivas áreas, e
cancelado em 16/02/1993 e 09/03/93. Mais se informa, o referido
loteamento Chaves foi cancelado na reunião de Câmara 09/09/93, com
consequente conhecimento à Conservatória do Registo Predial;--------3.2 Processo nº191, que deu origem á Licença (Inicial) nº282, passada
em 15 de abril de 1987, concedida a Herculano Fernando Morais Melo e
João Francisco Morais de Melo, para construção para construção de um
edifício de R/C, cave e andar, com a área total de 369,42m2, sito no
lugar da Fonte Nova e posterior prorrogação de prazo, autorizada pela
Licença n.º 618. Mais se informa, de acordo com a informação
4

“O prédio objeto do loteamento localizasse dentro do perímetro urbano
da cidade de Chaves, num troço da E.N. 103 que constitui uma Rua do
aglomerado urbano”, extraído da folha 63 do processo do alvará 6/80--
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28/12/1982, dos S.T.O. e aprovado em reunião de Câmara de 29/11/1982,
“é apenas autorizada uma cércea admissível correspondente a cave + R/C
+1º andar”. Mais se refere que foi autorizada a ampliação do pé-direito
da cave, em reunião de camara realizada em 22/06/1987.--------------3.3 Processo nº128, em nome de Herculano Fernando Morais Melo e outro,
aditamento a projeto inicial, de uma instalação comercial –
restaurante e snack-bar, com a área adicional de 9,00m2, que deu origem
á Licença nº270, passada em 02 de maio de 1988,3.4 Processo n.º492,
em nome de Herculano Fernando Morais Melo e irmão, para revestimento
da garagem e cimentar o terraço e outros acabamentos, que deu origem
á Licença nº933, passada em 27 de dezembro de 1988.-----------------3.5 Processo de fiscalização 150/FIS/2019, em curso.----------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------4.1 Enquadramento do pedido na Legislação vigente-------------------A pretensão formulada, consubstanciada a reposição da legalidade
urbanística de um conjunto de
operações urbanísticas ilegais,
consubstanciadas em obras de ampliação e obras de alteração, sem os
respetivos atos administrativos de controlo prévio, foi enquadrada nos
artigos 102.º e 102.º-A do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual versão em articulação com o artigo 73.º-C (Procedimento de
legalização de operações urbanísticas) do Regulamento Municipal da
Urbanização e da Edificação, publicado em Diário da Republica, 2.ª
série – N.º 207-22, de outubro de 2015, através do regulamento
n.º732/2015, RMUE, por sua vez precedido de vistoria municipal,
realizada pela comissão municipal responsável, em conformidade com o
n.º6, do artigo 73.º-C do RMUE, e instruído com todos os elementos
necessário à realização da mesma;-----------------------------------De acordo com vistoria realizada em 02 de dezembro de 2021 resultou o
respetivo Auto de Vistoria n.º 47/2021, que estabeleceu “ (…) que há
necessidade de obras de correção e/ou adaptação na edificação, objeto
de vistoria”, o pedido dá origem à emissão de Alvará especial de
legalização (o referido Auto de Vistoria encontra-se em anexo à
presente informação, para cumprimento)-----------------------------4.2 Enquadramento da proposta nos instrumentos de planeamento
Territorial--------------------------------------------------------De acordo com a Planta de Ordenamento nº 47A, do Plano Municipal de
Chaves (PDM), a área de intervenção situa-se num espaço de classe 1,
correspondente a espaços urbanos e urbanizáveis, da categoria 1.1
(cidade de Chaves). ----------------------------------------------Segundo a planta de condicionante n.º 47-A o prédio encontra-se
abrangido por as condicionantes, das Infraestruturas de Portugal.
Contudo tendo por base o Auto de transferência para a Câmara Municipal
do concelho de Chaves e esboço corográfico anexo, do ano de 2000,
homologado 20/07/2001, as obras, objeto de legalização, localizam-se
dentro do troço da EN103 entre o Km 166+000 ao 167+650Kms, na extensão
1+650Km, então transferido para a Câmara Municipal de Chaves.-------4.3 Parecer interno-------------------------------------------------Pelo facto daquela zona já se encontrar servida pelo troço da EN103
entre o Km 166+000 ao 167+650Kms, na extensão 1+650Km, então
transferido para a Câmara Municipal de Chaves, atendendo que se
verifica a existência de circunstâncias particulares decorrentes da
estrutura urbana local e após consulta aos processos iniciais
relativos à construção do edifício, justifica-se o colhimento de
parecer à Divisão de Projetos e Mobilidade, D.P.M., no sentido de a
adoção de soluções mais adequadas e integradas.---------------------A D.P.M. pronunciou-se através da informação interna n.º364/DPM/2018,
datada de 07/11/2018, em anexo à presente informação, para
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cumprimento.-------------------------------------------------------5. APRECIAÇÃO DA PRETENSÃO------------------------------------------5.1 Análise da instrução do pedido----------------------------5.1.1O procedimento de legalização encontra-se instruído com os
elementos necessários à pretensão.----------------------------------5.1.2 Foram apresentados os projetos de especialidade aplicáveis,
instruídos com declarações de responsabilidade dos seus autores, nos
termos e para os efeitos previstos no n.º 8, do artigo 20.º do RJUE,
5.1.3 No referente aos projetos, de alimentação e distribuição de
energia elétrica, instalação de gás e projeto de instalações
telefónicas
e
de
telecomunicações,
o
requerente
apresentou
comprovativo de fornecimento de energia elétrica por parte da empresa
“Iberdrola”, fatura do gás natural e fatura da operadora de
telecomunicações “PT”.---------------------------------------------5.1.4 O requerente submeteu Ficha de medições (Anexo IV), do RMUE, a
Ficha de Segurança Contra Incêndios, Ficha de elementos estatísticos
previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho e projetos de
especialidades (estabilidade, abastecimento de água, águas pluviais e
águas residuais e projeto o comportamento térmico) e de arranjos
exteriores.--------------------------------------------------------5.1.5. Por ultimo, pese embora ter apresentado o Projeto de
especialidades (Térmico), o requerente não submeteu os elementos
previstos na Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro, contudo
considerando, que o procedimento de legalização do edifício de
utilização mista foi iniciado antes da entrada em vigor do DL n.º 101D/2020 de 7 de dezembro, considerando que não se trata de um edifício
novo, assim como não estamos perante uma grande renovação (face as
obras de correção previstas, ao nível das cave e sub-cave, espaços
não estão sujeitos a requisitos de comportamento térmico). Neste
contexto o imóvel está dispensado da aplicação dos requisitos
previstos nos artigos 6.º a 8.º, do citado diploma legal.-----------5.2 Caracterização da pretensão e apreciação técnica---------------5.2.1 A proposta apresentada resulta da pretensão de proceder á
legalização de um conjunto de obras de ampliação e alterações a um
edifício existente, destinado a uma habitação unifamiliar e serviços,
com obras de correção e/ou adaptação.----------------------------5.2.2 O edifício situa-se em espaços urbanos e urbanizáveis, da classe
1, na categoria 1.1 - cidade de Chaves. Os parâmetros urbanísticos
previstos para o local “e dado e não sendo possível definir uma moda
da cércea ou um alinhamento dominante” (de acordo dom o expresso na
memória descritiva e justificativa), a edificabilidade é condicionada
pelos seguintes parâmetros: índice de construção ≤ 1,2 m2/m2, cércea
máxima ≤ 20 m, o número máximo de pisos ≤ 6, a área total de implantação
das edificações previstas, não poderá exceder 80 %,da área da parcela,
a área de solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, pátios e
outros recintos exteriores pavimentados, não poderá exceder 85% em
relação à parcela, bem como a área de estacionamento – 1 lugar/fogo
para habitação e 1 lugar/50 m2 de área bruta de construção para
comércio e serviços.------------------------------------------------Regras de edificabilidade

propostas

Área do terreno

468,00m2

Área bruta de construção

521,71 m2

Notas

uma vez que não estamos em presença
de
um
edifício
de
habitação
unifamiliar,
para
efeitos
de
edificabilidade,
não
foram
contabilizadas as áreas de cave do
edifício destinada a arrumos e
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estacionamento, de acordo com o
previsto no n.º3, do artigo 9.º do
regulamento do PDM
N.º de pisos

4 [cave + piso intermédio +
R/C + andar + desvão da
cobertura (“área sem pé
direito regulamentar”)]

< 6 pisos

Cércea

8,5m

≤ 20 m

Ic

1,18 m2/m2

< 1,2m2/m2

Área total de implantação
das edificações previstas,

247,26 m2 = [468 m2 (área
do
prédio)
182,51m2
(zonas
verdes
e
área
permeável) - 38,23m2 (área
impermeável)]

< 80% da área do prédio)

A
área
de
solo
impermeabilizado
pelas
edificações,
anexos,
pátios e outros recintos
exteriores pavimentados

285,49 m2 = [468 m2 (área
do
prédio)
182,51m2
(zonas
verdes
e
área
permeável)]

< 85% da área do prédio)

Estacionamentos

10 lugares

6 lugares (1/fogo + 5/ comercio)

5.2.3 Neste contexto, analisado o projeto de alterações apresentado e
face ás obras de correção e/ou adaptação propostas verifica-se que se
conforma com as regras urbanísticas estabelecidas para o local. Porém
as supra indicadas obras de correção deverão ser tituladas por alvará
de licença especial de legalização, conforme estabelece o n. º4, do
artigo 73.º-C do RMUE.---------------------------------------------6. CONCLUSÃO E ESTRATÉGIA PROCEDIMENTAL-----------------------------Atento ao exposto, sou a sugerir a seguinte estratégia procedimental:
6.1. Que o Sr. Herculano Fernando Morais Melo seja informado da
possibilidade de as obras de ilegais realizadas, em desconformidade
com o respetivo projeto ou com as condições do licenciamento, com
acréscimo de área, face à sua configuração inicialmente aprovada, nos
termos em que as mesmas se encontram representadas no projeto em
apreciação, poderem vir a ser regularizadas, mediante a emissão de
Alvará de Licença de Utilização, conforme o estatuído no n.º 3, do
artigo 73.º-C, do RMUE;---------------------------------------------6.2 Para que o referido Alvará seja emitido, o requerente deverá
diligenciar no sentido de proceder ao licenciamento que antecede as
obras
de
correção
e/ou
adaptação,
concretamente
alterações
(demolições), arranjos exteriores, elencadas nos pontos 2, 3, 4 e 5,
do Auto de vistoria n.º47/2021;------------------------------------6.3 Para o procedimento de emissão de licença especial de legalização
a que se refere o n. º4, do artigo 73.º-C do RMUE, deverá ser instruído
em tudo o que se refere ás obras a executar, com os elementos definidos
na respetiva portaria e em tudo o que diga respeito ás partes da
operação urbanística a legalizar, será aplicado o n. º5, do artigo
73.-C, do referido diploma legal;-----------------------------------6.4. Que seja dado ao requerente um prazo de 1 ano, para encetar todas
as diligencias necessárias para a realização de tais obras.---------7. TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO----------------------7.1 A taxa das infra estruturas urbanísticas, calculada nos termos do
disposto no n.º4 do artigo 25.º do Regulamento de liquidação e cobrança
de taxas devidas pela realização da operações urbanísticas, publicado
em diário da república, 2ª Série – N.º63, em 31/03/2010, ascende ao
montante de 190,58 € (cento e noventa Euros e cinquenta e oito
cêntimos) conforme descriminado nas tabelas com o cálculo das taxas
devidas pela realização da operação urbanística em causa, que se anexa
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à presente informação;---------------------------------------------7.2 As taxas administrativas previstas na Tabela anexa ao Regulamento
Municipal de Liquidação e cobrança de Taxas, devidas pela realização
desta operação urbanística, corresponde ao valor de
619,91 €
(seiscentos e dezanove Euros e noventa e um cêntimos), conforme
descriminado nas tabelas com o cálculo das taxas administrativas que
se anexa à presente informação.------------------------------------8. PROPOSTA DE DECISÃO---------------------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como, o
estabelecido nos diplomas aplicáveis, (artigo 102.º-A do RJUE e artigo
73.º-C do RMUE, propõe-se a adoção da seguinte estratégia
procedimental:-----------------------------------------------------8.1. Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está
enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações
urbanísticas, regulado no artigo 102-A do RJUE, deverá a mesma ser
praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se
assim, o agendamento deste para uma próxima reunião de camara ordinária
do aludido órgão administrativo;-----------------------------------8.2. Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere deferir o pedido de reapreciação do pedido de legalização das
obras patenteadas no projeto a que se faz referência, contudo atendendo
que o imóvel destinado a uma habitação e serviços carece de obras de
correção e/ou adaptação pelo que ainda não se encontram preenchidos
os requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização do imóvel. ------------------------------8.3 Caso a Câmara municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização das obras de ampliação do imóvel destinado a uma habitação
e serviços, mas atendendo que há necessidade de obras de correção e/ou
adaptação. Neste seguimento dever-se-á dar ao requerente o prazo de 1
ano, de acordo com o artigo 76.º do RJUE, para solicitar a emissão do
alvará especial de legalização, a que se refere o n. º4, do artigo
73.º-C do RMUE, apresentando para o efeito os elementos previstos em
portaria aprovada pelo membro do Governo responsável pelo ordenamento
do território, para a realização das referidas obras de correção.--8.4 Mais se informa, após o requerente ter concluído as referidas
obras de correção, o interessada deverá, nos termos do preceituado no
n. º14, do artigo 73.º-C, do RMUE, requerer, num prazo de 30 dias
úteis, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização,
instruído de acordo com o n.º5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito
regulamentar.------------------------------------------------------Anexo: ------------------------------------------------------------
Tabelas com o cálculo das taxas; ------------------------------
Auto de vistoria n.º 47/2021, emitido em 02/12/2021;-----------
Informação interna n.º364/DPM/2018, datada de 07/11/2018.------TABELAS COM O CÁLCULO DAS TAXAS-------------------------------------Edifício misto (destinado uma Habitação e serviços), com um numero
pisos igual ou inferior a 4------------------------------------------
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I - Cálculo das taxas de infra estruturas urbanísticas (T)----------Para a finalidade da edificação, subentende-se que há uma sobrecarga
que vai originar, nos termos do disposto n.º4, do artigo 25.º, do
Regulamento de liquidação e cobrança de taxas devidas pela realização
da operações urbanísticas, publicado em diário da república, 2ª Série
– N.º63, em 31/03/2010.----------------------------------------------

II - Cálculo das taxas administrativas----------------------------Em conformidade com o regulamento de liquidação e cobrança de taxas
devidas pela realização das operações urbanísticas em causa.
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TOTAL A PAGAR………………………………………………………….∑190,58 € + 619,91 € = 810,49 €
(oitocentos e dez Euros e quarenta e nove cêntimos).----------------Á consideração superior.--------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 29/12/2021:-----------------Atenta ao teor da presente informação, sou a propor superiormente que
o processo seja presente em reunião do Executivo municipal.-------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
30/12/2021:--------------------------------------------------------À reunião de câmara.------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.8. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA
- AV. TENENTE VALADIM E CAMINHO DO RIBELAS – LOTE 2 DO LOT. 1/21 - P.º
770/21- INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 2349/SCOU/21 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA ARQ. SUSANA FERNANDES, DE
14/12/2021. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. INTRODUÇÃO----------------------------------------------------2.
INTRODUÇÃO-----------------------------------------------------A Flavigrés – Comercio de materiais de construção, SA, através dos
requerimentos nº 2225/21, nº 2514/21 e nº 2804/21, referente ao
processo nº 770/21, na qualidade de proprietária, vem solicitar o
licenciamento do projeto de arquitetura de um edifício destinado a
comercio, serviços e industria do tipo 3, localizado no lote nº 2 do
loteamento com alvará nº 1/2021, na rua Tenente Valadim, da freguesia
de Santa Maria Maior.-----------------------------------------------3.
ANTECEDENTES---------------------------------------------------3.1. O pedido em questão incide sobre o lote nº 2 do loteamento com
alvará nº 1/2021 que inclui obras de urbanização, em nome de Flavigrés
– Comercio de materiais de construção, SA. O alvará de loteamento,
mais concretamente o 1º aditamento, especifica para o lote em questão
o seguinte:--------------------------------------------------------a)
Lote nº 2:------------------------------------------------------i.Finalidade – comércio e/ou serviço e industria (referindo que a
industria será do tipo 3);--------------------------------------ii.Área de lote 1.008,00 m2;------------------------------------iii.Área de implantação máxima – 1.008,00 m2;-----------------------iv.Área bruta de construção máxima – 3.024,00 m2;------------------- Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 2.016,00 m2;- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 1.008,00
m2; ------------------------------------------------------------v.Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo
da cota de soleira;---------------------------------------------vi.Volumetria – 10.886,40 m3;--------------------------------------vii.Lugares de estacionamento – 40.---------------------------------4.
INSTRUÇÃO------------------------------------------------------A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos:
a) CD;-------------------------------------------------------------b) Certidão da conservatória de registo predial (4102/20210615, Lote
nº 2, prédio com área total – 1008 m2, matriz nº 7074, em nome da
requerente);--------------------------------------------------------
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Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, do autor do
projeto de arquitetura e do autor do plano de acessibilidades
acompanhado de declaração da ordem dos arquitetos e seguro de
responsabilidade civil (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel);-------d)
Declaração de compatibilidade entre formato papel e formato
digital (Arq. Marco Lívio Fernandes Pimparel);----------------------e)
Termo de responsabilidade e do autor do projeto de condicionamento
acústico acompanhado de declaração da ordem dos engenheiros e seguro
de responsabilidade civil (Eng. Armindo Jorge Baptista Tomaz);------f)
Calendarização da obra (18 meses);-----------------------------g)
Estimativa orçamental (1.296.961,00€);-------------------------h)
Fichas estatísticas do INE;------------------------------------i)
Ficha de medição;----------------------------------------------j)
Memória descritiva e justificativa do projeto de arquitetura; -k)
Peças desenhadas arquitetura:----------------------------------i.Planta de implantação;-----------------------------------------ii.Plantas, perfis e alçados;-------------------------------------iii.Pormenor construtivo.------------------------------------------5.
ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL-5.1.
Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM),
o lote da requerente localiza-se em espaço da Classe 1 – Espaços
urbanos urbanizáveis, da Categoria 1.1 – cidade de Chaves.----------5.2.
Segundo a Planta de Condicionantes do PDM, sobre o lote da
requerente não se encontra demarcada nenhuma servidão ou restrição de
utilidade pública.-------------------------------------------------6.
ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO-------------------------------6.1.
A requerente solicita o licenciamento de uma operação urbanística
de edificação, enquadrável na alínea c), do nº 2, do artigo 4º e ainda
no nº 6 (uma vez que se trata de uma obra de construção em área
abrangida por operação de loteamento e assim constituiria uma operação
urbanística sujeita a comunicação prévia) do mesmo artigo do Regime
de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações. ----------------6.2.
Enquadra-se ainda no Regulamento Municipal da Urbanização e da
Edificação (RMUE), Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, DR 2ª
série nº 207 e no Decreto-lei n.º 163/2006 de 8 de agosto que define
as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção
de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e
habitacionais.-----------------------------------------------------7.
DESCRIÇÃO DO PEDIDO--------------------------------------------7.1. O lote da requerente localiza-se na av. Tenente Valadim a norte,
confronta ainda a poente com particulares e com o caminho do Ribelas
e a nascente com um arruamento projetado no âmbito do loteamento com
alvará nº 1/2021. --------------------------------------------------7.2. Propõe a construção de raiz de um edifício com três pisos, dois
dos quais acima da cota de soleira, interligado por acessos verticais
em escadas e elevador interior. A entrada automóvel para o piso em
cave localiza-se pelo arruamento projetado no âmbito das obras de
urbanização do loteamento. No piso em cave distribui 23 lugares para
estacionamento automóvel, um dos quais para pessoas com mobilidade
condicionada.------------------------------------------------------7.3. No piso térreo prevê o recuo do limite da construção com o caminho
do Ribelas, ocupado por um espaço verde. Neste piso prevê 7 “lojas”,
algumas das quais com arrumos e terraço, com acesso pela avenida
Tenente Valadim e arruamento projetado. No primeiro piso uma fração
de “escritórios” com terraço e ainda instalações sanitárias comuns uma
das quais para pessoas com mobilidade condicionada.-----------------c)
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Resumidamente, os parâmetros urbanísticos propostos são os
seguintes:---------------------------------------------------------i.Finalidade – comércio e/ou serviço e industria (referindo que a
industria será do tipo 3);--------------------------------------ii.Área de implantação – 961,55 m2;--------------------------------iii.Área bruta de construção máxima – 2.636,10 m2;------------------- Área bruta de construção máxima comércio/serviços – 1.674,55 m2;- Área bruta de construção máxima de garagens (em cave) – 961,55
m2; ------------------------------------------------------------iv.Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira e 1 piso abaixo
da cota de soleira;---------------------------------------------v.Volumetria – 9.261,50 m3;---------------------------------------vi.Lugares de estacionamento – 23, um dos quais para pessoas com
mobilidade condicionada.----------------------------------------8.
ANÁLISE DO PROJETO---------------------------------------------8.1. Pelo
requerimento nº 2514/21 e nº 2801/21, vem completar a
instrução do pedido, na sequência da informação técnica nº
1874/SCOU/2021, com despacho superior de 17/10/2021. Pelos mesmos
requerimentos altera igualmente o projeto de forma a incluir
instalações sanitárias nas lojas e nas zonas comuns do piso 2.
Clarifica ainda o pé direito livre, para o uso em questão.----------8.2. Com estes elementos o pedido de aprovação do projeto de arquitetura
está instruído de acordo com o ponto nº 15, do anexo I da Portaria nº
113/2015, de 22 de abril.-------------------------------------------8.3. Como já foi referido a operação incide sobre um dos lotes do
loteamento com alvará nº 1/2021, e ainda que a requerente pudesse
apresentar uma comunicação prévia da operação urbanística, optou por
solicitar o licenciamento. -----------------------------------------8.4. Relativamente aos lugares de estacionamento automóvel, para a área
bruta de construção de comercio/serviços prevista, de acordo com o
artigo 12º do regulamento do PDM, deverão ser previstos 33 lugares
(a.b.c. 1.674,55 m2, 1 lugar por cada 50 m2). Uma vez que são previstos
23 lugares, verifica-se um défice de 10 lugares de estacionamento no
interior do lote. A requerente solicita a dispensa destes lugares
alegando que foram previstos em excesso no âmbito da operação de
loteamento em que se integra a presente operação urbanística. A
eventual dispensa que deverá ser colocada à consideração da Câmara
Municipal de acordo com o nº 5, do mesmo artigo.--------------------8.5. O edifício prevê a finalidade de “lojas” e “escritórios” nas peças
desenhadas, referindo genericamente o uso de “comércio, serviços e
industria do tipo 3” na ficha de medição e memória descritiva. Recordase ao requerente que o uso industrial está dependente do prévio
cumprimento das condições expostas no artigo 16º do regulamento do
PDM, que define os usos supletivos para a classe de espaço urbano e
urbanizável do PDM em que se localiza o lote, sendo esta uma das
condições da licença de loteamento com alvará nº 1/2021. Com os
elementos agora entregues não é possível aferir o cumprimento destas
condições, pelo que a eventual aprovação deverá ser de comercio e/ou
serviços, e eventualmente em fase subsequente, se possa aferir
eventuais compatibilidades do uso industrial do tipo 3 com a função
residencial, comercial, de serviços e equipamentos públicos a que se
destinam o solo da classe 1 do regulamento do PDM. -----------------8.6. Nos
restantes paramentos urbanísticos propostos não se vê
incompatibilidades com o disposto nas especificações para o lote em
questão do loteamento com alvará nº 1/2021, mais concretamente com o
1º aditamento.-----------------------------------------------------8.7. Assim, ---------------------------------------------------------7.4.
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Considerando que o pedido foi está instruído de acordo com os
pontos nº 1 e nº 15, do anexo I, da portaria nº 113/2015, de 22 de
abril;-------------------------------------------------------------b)
Considerando que a finalidade de comercio e serviço vai ao
encontro do disposto no alvará de loteamento e ainda no Plano Diretor
Municipal para a classe de solo em que se insere o lote pelo que é
passível de ser admitido;-------------------------------------------c)
Considerando que o uso industrial do tipo 3, poderá ser admissível
ou não, de acordo com as condições previstas nos usos supletivos do
regulamento do PDM e como ficou condicionado no alvará de loteamento,
devendo ser observado a sua compatibilidade numa perspetiva de usos
mistos;------------------------------------------------------------d)
Considerando que a proposta prevê 23 lugares de estacionamento em
cave, verificando assim um défice de 10 lugares de estacionamento,
alegando a requerente a sua previsão enquanto estacionamentos públicos
na operação de loteamento;------------------------------------------e)
Considerando que a proposta arquitetónica se adequa e integra no
aglomerado onde se insere;------------------------------------------f)
O pedido de aprovação do projeto de arquitetura estará em
condições de ser submetido à aprovação superior.--------------------9.
PROPOSTA DE DECISÃO--------------------------------------------9.1.
Face ao exposto e nos termos do descrito nos artigos 20.º e 23.º
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e ulteriores alterações,
coloca-se à consideração superior, a aprovação do projeto de
arquitetura de construção de um edifício destinado a comercio e/ou
serviços solicitado, com a prévia dispensa parcial de lugares de
estacionamento no interior do lote.---------------------------------9.2. Nessa sequência, coloca-se ainda à consideração superior que se
condicione o pedido de construção de edifício destinado ao uso
supletivo de industria do tipo 3 à prévia observação das condições
elencadas no artigo 16º do regulamento do PDM e declaração de
compatibilidade de usos prevista no RMUE.---------------------------9.3. Na sequência da aprovação dos pontos anteriores, de acordo com o
ponto 4.º, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro
e ulteriores alterações, informa-se ainda que dispõe a interessada do
prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades,
conforme estabelecido no ponto 16.º do anexo I, da Portaria n.º
113/2015, de 22 de abril.-------------------------------------------À consideração superior.--------------------------------------------Chaves, 14 de dezembro de 2021.-------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQª SOFIA COSTA GOMES, DE 20/12/2021:-----------------Visto. Atentos aos fundamentos de facto e de direito enunciados nesta
informação, sou a propor que superiormente seja adotada decisão
conducente à aprovação de alteração do projeto de arquitetura
referente à operação urbanística em presença (Edificação de um
edifício destinado a comércio e/ou serviços, a situar no lote n.º 2
do loteamento 1/2021, em Chaves), nos termos e para os efeitos
preconizados no item “8-Proposta de Decisão”, deste documento.------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ RIBEIRO, DE 21/12/2021:--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. --------------------------------------------a)
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VI
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1.1. “REMODELAÇÃO/REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL”.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ----------------------------------------------Foi presente a informação nº 629/2021, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da
República, 2.ª Série, n.º 19, de 28 de janeiro de 2021, Concurso
Público,
tendo
como
objeto
a
adjudicação
da
empreitada
“Remodelação/Reabilitação Parcial de Um Edifício Municipal, Destinado
à Instalação do Centro Municipal de Proteção Civil”. ---------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião ordinária
do dia 4 de março de 2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa
“Norteados, Lda.”, a execução da referida empreitada. --------------3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 302.900,00€ (Trezentos e
dois mil e novecentos euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa
legal em vigor. ----------------------------------------------------4. Prazo de execução da obra, 270 dias. ---------------------------5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 23 de março de 2021. -----------------------------------6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em
reunião ordinária, tendo tomado conhecimento em 14 de abril de 2021.
7. A empresa adjudicatária vem, através de correio eletrónico do dia
28 de dezembro de 2021, solicitar a prorrogação de prazo para a
conclusão da empreitada por um período de 60 dias, alegando que os
trabalhos tiveram atrasos devido à situação epidemiológica da Covid
19, provocando escassez de mão de obra e atrasos no fornecimento de
materiais. --------------------------------------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. A empreitada prevê a reabilitação/remodelação de uma área parcial
de um edifício municipal existente, composto por rés do chão e primeiro
andar, para posterior instalação do “Centro Municipal de Proteção
Civil”. -----------------------------------------------------------2. O prazo da obra, considerando o seu início na data em que o
adjudicatário teve conhecimento da aprovação do plano de segurança,
deveria terminar no dia 8 de janeiro de 2022. ----------------------3. Feita a analise do plano de trabalhos inicial, conclui-se que como
entidade executante da empreitada o adjudicatário devia atempadamente
adquirir e planear os materiais e trabalhos necessários para a execução
de toda a obra. ----------------------------------------------------4. Na sequência da pandemia do vírus Covid-19, foram declarados vários
estados de emergência em Portugal. ---------------------------------5. Durante esta fase da pandemia, de acordo com o adjudicatário da
obra, devido à situação pandémica Covid-19, viu-se confrontado com
escassez de mão de obra, e interrupções sucessivas das cadeias de
abastecimento de materiais, indispensáveis à execução da obra. -----6. Assim, tendo em consideração as circunstâncias imprevistas que que
se verificaram, deverá ser concedida prorrogação de prazo graciosa de
60 dias, dado que como anteriormente se referiu a entidade executante
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devia atempadamente adquirir e planear os materiais e trabalhos
necessários para a execução de toda a obra. ------------------------7. Considerando o referido, torna-se necessário efetuar prorrogação
de prazo até que estejam reunidas condições para trabalhar
normalmente. ------------------------------------------------------8. Caso a presente proposta de prorrogação de prazo seja aprovada, a
conclusão da obra será a 9 de março 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 60 dias, não tendo o empreiteiro direito a qualquer
acréscimo de valor da Revisão de Preços em relação ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data da
prorrogação, se encontrar em vigor. --------------------------------c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da
decisão tomada; ----------------------------------------------------d) O adjudicatário deverá ainda apresentar novo plano de trabalhos,
novo plano de mão de obra e novo plano de equipamentos adaptados às
novas circunstâncias. ----------------------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Chaves, 28 de dezembro de 2021 -------------------------------------O Técnico ----------------------------------------------------------(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------Anexos: Email do pedido --------------------------------------------DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG.
FERNANDA SERRA, DE 2021.12.29. –------------------------------------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.03. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.2. “REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO” –
SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS POR GARANTIA BANCÁRIA -------------Foi presente a informação nº 626/2021, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1. A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário
da República, 2ª Série, n.º 171 de 6 de setembro de 2019, concurso
público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada
“REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO JARDIM DO TABOLADO”. -----------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 28 de outubro de 2019, o Município de Chaves
adjudicou à firma “VIPECA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.”, 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 7 de
janeiro de 2020. ---------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 449 743,67 € (quatrocentos
e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e três euros e sessenta e
sete cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar: -----------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 120 dias ----------------------------• Data da consignação: 20 de janeiro de 2020 ---------------------5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução
da obra foi comunicada à entidade executante a 27 de janeiro de 2020.
6. A receção provisória da obra foi no dia 29 de julho de 2020. ---7. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da
execução dos trabalhos, o adjudicatário apresenta o Seguro Caução,
emitido pela companhia de seguros MIC INSURANCE LTD, no valor de
22.487,18€ (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e sete euros e
dezoito cêntimos), correspondendo a 5% do valor contratual e para
reforço de caução, ficaram retidos 5% dos valores de cada auto de
medição. ----------------------------------------------------------8. Foi efetuado o Auto nº1 de Revisão de Preços definitivo, no valor
de 575,34€ (quinhentos e setenta e cinco euros e trinta e quatro
cêntimos), tendo ficado retidos 57,53€, como depósito de garantia,
correspondente a 10% do valor do auto. -----------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. A empresa adjudicatária, apresenta o certificado de seguro de
caução nº CA003428-00002, datado de 18/11/2021, da companhia de
seguros MIC INSURANCE COMPANY, S.A., no valor de 22.487,18€ (vinte e
dois mil quatrocentos e oitenta e sete euros e dezoito cêntimos),
correspondente ao valor total retido nos autos de medição para reforço
de caução. ---------------------------------------------------------2. Para reforço da Caução prestada, nos Autos de Medição, foi efetuada
a seguinte retenção, de acordo n.º 1 do Artigo 353.º do Código dos
Contratos Público: -------------------------------------------------Autos de Medição

Valor do Auto

Valor Retido (5%)

n.º 1

23.357,68€

1.167,88€

n.º 2

20.960,07€

1.048,00€

n.º 3

26.103,70€

1.305,19€

n.º 4

32.844,48€

1.642,22€

n.º 5

272.921,93€

13.646,10€

n.º 6

73.555,81€

3.677,79€

Total

449.743,67€

22.487,18€

3. De acordo com o estipulado no n.º 2 do Artigo 353.º do Código dos
Contratos Público, a dedução retida em cada Auto de Medição pode ser
substituída por Garantia Bancária ou por Seguro-Caução, nos termos
estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigações contratuais. ----------------------------4. Considerando o referido, não se vê qualquer inconveniente no
deferimento do pedido do adjudicatário. ----------------------------III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
fato enunciadas propõe-se o seguinte: ------------------------------a) Que, a presente proposta seja agendada para a reunião de Executivo
Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação; -----------b) Autorizar, a substituição dos valores retidos nos Autos de Medição
no valor de 22.487,18€ (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e sete
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euros e dezoito cêntimos), pelo seguro de caução nº CA003428-00002,
da companhia de seguros MIC INSURANCE COMPANY, S.A., no valor de
22.487,18€, datado de 18/11/2021, apresentado em anexo; ------------c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação, remeter cópia
à Divisão de Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar o
adjudicatário no valor de 22.487,18€. ------------------------------À consideração Superior. -------------------------------------------Chaves, 28 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior -------------------------------------------------(Maria Madalena Sousa Durão Branco) --------------------------------Anexos: Certificado de seguro caução n.º CA003428-00002 ------------DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG.
FERNANDA SERRA, DE 2021.12.29. –------------------------------------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.03. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.3. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMSUS 9) - AUTO
DE MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2021 (TRABALHOS ELEGÍVEIS) --------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 13/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 33.209,75 €, 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
2022.01.03. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.209,75
(Trinta e três mil, duzentos e nove euros e setenta e cinco cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.4. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL (PAMSUS 9) - AUTO
DE MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2021 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 14/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 4.127,75 €, 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
2022.01.03. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.127,75
(Quatro mil, cento e vinte e sete euros e setenta e cinco cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------1.5. REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CINETEATRO DE CHAVES PARA INSTALAÇÃO
DO CENTRO MULTIUSOS (PARU 2.13) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021 ----
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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, J. da Silva Faria, Lda., no valor de 49.378,42 €, IVA não
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os
efeitos legais. ----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.03. -------------------------------------------------------À Reunião de Câmara ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 49.378,42
(Quarenta e nove mil, trezentos e setenta e oito euros e quarenta e
dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
2.1. LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E
TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CHAVES – RETIFICAÇÃO
DE ATO ADMINISTRATIVO. – INF.665/DA/2021. --------------------------Foi presente a informação nº665/DA/2021, identificada em epígrafe,
cujo o teor se transcreve na integra, para todos os efeitos legais.No dia 12 de maio de 2021 através do requerimento com referência
842/2021, a Empresa Anteros Empreitadas, veio requerer o cancelamento
das seguintes garantias bancarias:----------------------------------Garantia Bancária nº N00415141/NOVOBANCO no valor de 23.698,95€ (vinte
e três mil seiscentos e noventa e oito euros e noventa e cinco
cêntimos);---------------------------------------------------------Garantia Bancária nº GAR20301971/BPI no valor de 12.760,97€ (doze mil
setecentos e sessenta euros e noventa e sete cêntimos).-------------No dia 19 de maio de 2021, foi elaborada a informação o n.º
270/DA/2021, com a proposta de cancelamento das garantias bancarias
referidas anteriormente, a mesma teve concordância do Chefe de Divisão
da DA Eng.º Delmar Fernandes, sendo despachada pelo Sr. Vereador Victor
Santos à Reunião de Câmara.-----------------------------------------No dia 27 de maio de 2021 a informação n.º 270/DA/2021 esteve presente
na Reunião de Câmara, obtendo a seguinte deliberação, que se passa a
transcrever “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se”.--------------------------------------------No dia 01 de junho de 2021 foi enviado o ofício com a referência
107/DA/2021 à empresa Anteros Empreitadas, S.A, com copia da
informação n.º 270/DA/2021.-----------------------------------------Assim foram canceladas as garantias bancarias acima identificadas,
relacionadas com a Prestação de serviços de recolha e transporte de
resíduos urbanos no Município de Chaves.----------------------------No dia 30 de novembro de 2021 através do requerimento com referência
1245/2021, a Anteros Empreitadas, veio requerer: “o presente pedido
anula e substitui o pedido enviado a 12/05/2021 com a referência
842/2021, uma vez que, por lapso os valores indicados referentes á
garantia bancaria do Novo Banco estavam incorretos”-----------------Após analise do solicitado pela Empresa Anteros através do
requerimento com referência 1245/2021, verifica-se e confirma-se que
o valor correto da garantia bancaria N00415141/NOVO BANCO no âmbito
do contrato – Prestação de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos
Urbanos no Município de Chaves é de: 5.104,39 € (cinco mil cento e
quatro euros e trinta e nove cêntimos.-------------------------------
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Assim, propõe-se ao abrigo do disposto no artigo 174.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de
07 de janeiro, na redação atual, a retificação do ato realizado em
reunião de camara de 27 de maio de 2021, ou seja, passando a
considerar-se o cancelamento da garantia bancaria N00415141/NOVO BANCO
no valor de 5.104,39 € (cinco mil cento e quatro euros e trinta e nove
cêntimos).---------------------------------------------------------Sequencialmente, deverá ser dado o teor da deliberação que vier a ser
tomada sobre o presente assunto, pelo órgão Executivo Municipal, aos
serviços municipais responsáveis nomeadamente à Divisão de Gestão
Financeira.--------------------------------------------------------À consideração superior,--------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro de 2021--------------------------------------O Técnico Superior -------------------------------------------------(Luis Filipe de Carvalho Baia Braz, Eng.º)--------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE, ENG. DELMAR FERNANDES, DE
15.12.2021. -------------------------------------------------------Concordo. À consideração Do Sr. Vereador Nuno chaves. --------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE
17.12.2021: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------VII
AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO
1. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.662/DA/2021. --------------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE
21.12.2021: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2. FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. – INF.612/DA/2021. -------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 4. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE
21.12.2021: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------VIII
RECURSOS OPERACIONAIS
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IX
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
3 – EXPROPRIAÇÕES
4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
4.1. NOTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS “NORTE-08-5673-FEDER000416 – ESCOLA BÁSICA DE VILA VERDE DA RAIA” E “NORTE-08-5673-FEDER000417 – ESCOLA BÁSICA DE SANTA CRUZ/TRINDADE (CENTRO ESCOLAR) E
ASSINATURA DOS RESPETIVOS TERMOS DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº
46/DDE/2021, DA ENGº CLÁUDIA FERREIRA, DE 23.12.2021. --------------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 as notificações de aprovação das candidaturas em epígrafe,
pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional NORTE 2020,
em 17/12/2021, nos termos constantes dos pareceres globais e dos
Termos de Aceitação anexos, bem como promover as diligências
necessárias à assinatura dos Termos de Aceitação para respetiva
devolução à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT). -----II – ENQUADRAMENTO -------------------------------------------------2.1. Ao abrigo do Aviso n.º NORTE-73-2021-23 relativo ao “Desenvolvimento
das Infraestruturas de Formação e Ensino – Infraestruturas Educativas
para o Ensino Escolar (Ensino Básico e Secundário”, o Município de
Chaves apresentou, em 27/05/2021, as candidaturas abaixo elencadas: i)
NORTE-08-5673-FEDER-000416 – Escola Básica de Vila Verde da
Raia”; ------------------------------------------------------------ii) NORTE-08-5673-FEDER-000417
–
Escola
Básica
de
Santa
Cruz/Trindade (Centro Escolar). -----------------------------------2.2. Nos pretéritos dias 20/12/2021 e 21/12/2021 o município de Chaves
foi notificado sobre a decisão de aprovação das referidas
candidaturas. -----------------------------------------------------2.3. Os Termos de Aceitação dos apoios acompanhavam, igualmente, as
comunicações recebidas, cujas minutas se apresentam em anexo, e os
quais carecem da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, para
efeitos de contratualização das operações em causa. ---------------III – FUNDAMENTAÇÃO -----------------------------------------------3.1. As operações em causa tem como principal objetivo dar resposta às
novas exigências pedagógicas e educativas do ensino e garantir um
aprendizado mais integrado, global e equitativo das crianças,
prevendo, para o efeito, a aquisição de diverso equipamento
informático, e no caso concreto da escola básica de Vila Verde da
Raia, ainda será complementada com a aquisição de equipamento
desportivo e com a realização de uma intervenção de beneficiação do
edifício, visando melhorar o conforto térmico deste equipamento
escolar. -----------------------------------------------------------
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3.2. Pese embora tenha sido previsto um investimento total de
141 606,71€, o investimento proposto para aprovação situou-se nos
140.359,54€, pelo que o financiamento público nacional a cargo do
Município de Chaves será de 21.053,93€. ----------------------------3.3. Relativamente ao quadro global de financiamento, no caso das duas
operações, o valor do investimento é repartido do seguinte modo: ----

Operaçã
o
NORTE085673FEDER000416
(EB
Vila
Verde
da
Raia)
NORTE085673FEDER000417
(EB Stª
Cruz/Tr
indade)

Solicitado
Elegív
Custo
el não
Total
compar
tic.

Aprovado
Não
Elegív
el

Elegív
el

FEDER

Custo
Total

Elegív
el não
compar
tic.

Não
Elegív
el

Elegív
el

FEDER

Valor
Inscr
ito
no
PDCT

73
836,31
€

1
247,17
€

0,00€

72
589,14
€

61
700,77
€

72
589,14
€

0,00€

0,00€

72
589,14
€

61
700,77
€

61
700,7
7€

67 770
,40€

0,00€

0,00€

67 770
,40€

57 604
,84€

67 770
,40€

0,00€

0,00€

67 770
,40€

57 604
,84€

57 60
4,84€

141 60
6,71€

1
247,17
€

0,00€

140 35
9,54€

119 30
5,61€

140 35
9,54€

0,00€

0,00€

140 35
9,54€

119 30
5,61€

140 3
59,54
€

3.4. Conforme se constata, relativamente à Escola Básica de Vila Verde
da Raia, observa-se uma a discrepância do valor aprovado face ao
solicitado (no equivalente a 2% do valor total de construção
financiado, correspondente à componente de revisão de preços). -----3.5. Efetivamente, pese embora, o Município tenha solicitado a
inclusão do montante da referida componente, tendo-o classificado como
"elegível não comparticipado", a Comissão Diretiva do NORTE2020, de
acordo com a deliberação exarada em 08/07/2021, entendeu que esse
investimento não poderia ser aceite como tal. ----------------------3.6. Assim, colocou à consideração do Município de Chaves, para que o
mesmo se pronunciasse se pretenderia manter o valor total solicitado,
considerando-o na totalidade elegível (com ajuste da taxa de
cofinanciamento), ou se pretendia que o valor em questão fosse
desconsiderado/excluído do quadro global de investimento, mantendose, neste caso, a taxa de cofinanciamento a 85%. -------------------3.7. O Município, na altura, entendeu aceitar a segunda opção, uma
vez que pretendeu manter o valor inscrito no PDCT para as operações,
cofinanciando as mesmas a 85%, sendo que o ajuste financeiro da
componente de revisão poderia aferir-se em momento posterior, numa
próxima alteração do seu quadro do PDCT. ---------------------------3.8. Assim, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, pelo
Município de Chaves, dos respetivos cofinanciamentos, nos moldes
apresentados nas respetivas minutas dos Termos de Aceitação. -------IV – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------4.1. Considerando a relevância e pertinência destas operações para a
melhoria das condições e das dinâmicas de aprendizado/ensino dos
alunos, face às atuais necessidades do paradigma atual de ensino. -4.2. 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 dos

F. 96
_____________________

apoios é feita mediante assinatura dos respetivos Termos de Aceitação,
ou submetidas eletronicamente e autenticadas nos termos do artigo
11.º, ou ainda, quando previsto na regulamentação específica, mediante
a celebração de contrato entre a entidade competente para o efeito e
o beneficiário; ----------------------------------------------------4.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão
de aprovação das operações caduca, caso não sejam submetidos ou
assinados os Termos de Aceitação, ou outorgados os contratos, no prazo
máximo de 30 dias úteis, a contar da data das notificações da decisão,
salvo motivo justificado, não imputável ao beneficiário e aceite pela
autoridade de gestão. ----------------------------------------------4.4. Face ao exposto, propõe-se que, superiormente, haja concordância
com as condições previstas nas minutas dos Termos 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 das minutas dos Termos de Aceitação dos
apoios; -----------------------------------------------------------(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo
intermédio da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional
do Norte. ----------------------------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Em Anexo: ---------------------------------------------------------Anexo 1 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código
“NORTE-08-5673-FEDER-000416” e respetivos anexos; ------------------Anexo 2 – Notificação da decisão final relativa à operação com o código
“NORTE-08-5673-FEDER-000417” e respetivos anexos. -----------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 23.12.2021----1- A 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 acolha as
condições de aprovação das candidaturas em causa, bem como as minutas
dos Termos de Aceitação, e exare 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 as condições de aprovação das candidaturas em
causa, bem como aprovação das minutas dos Termos de Aceitação; -----(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo
intermédio da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional
do Norte. ----------------------------------------------------------À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, --------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NUNO VAZ RIBEIRO, DE
29/12/2021:--------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------------------------------------------------------------------------Durante a análise e discussão do presente assunto, usou da palavra, o
Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), Carlos Afonso
de Moura Teixeira, para questionar o Presidente da Câmara, acerca do
investimento que se encontra previsto para a Escola de Vila Verde da
Raia, muito concretamente se o mesmo integra a substituição das
janelas, destacando que a Escola de Vila Verde da Raia desempenha uma
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função muito importante na integração na sociedade da comunidade
cigana ali residente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção acima exarada, usou da palavra o Presidente
da Câmara, Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido que a candidatura,
relativa à operação identificada com o código “NORTE-08-5673-FEDER000416”, contempla a aquisição de equipamento informático. ---------Mais informou que a escola básica de Vila Verde da Raia, para além
deste apoio em específico e dos trabalhos de remoção das placas de
fibrocimento já concluídos, será ainda complementada com a aquisição
de equipamento desportivo, bem como com a realização de uma intervenção
de beneficiação do edifício, visando melhorar o conforto térmico deste
equipamento escolar, desconhecendo, no entanto, se tal intervenção
inclui também a substituição das janelas. ---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------X
DIVERSOS
A Câmara Municipal deliberou,
forma de minuta, nos precisos
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de
com vista à sua executoriedade

por unanimidade, aprovar a ata sob a
termos do disposto no artigo 57º, do
12 de setembro e ulteriores alterações,
imediata. ----------------------------

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião
quando eram onze horas, para constar se lavrou a presente ata, e eu,
Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou assinar, junto do
Presidente. -------------------------------------------------------__________________________
__________________________

