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Nº02 – Reunião Ordinária da
Câmara
Municipal de Chaves Realizada no dia 20 de janeiro
de 2022. --------------------Aos vinte 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 dezassete 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 António Chaves de Melo, Paula Fernanda da Mota Chaves e Nuno
André Monteiro Coelho Chaves, e, através de videoconferência, o Senhor
Vereador, Francisco Baptista Tavares, Carlos Augusto Castanheira Penas
e Carlos Afonso de Moura Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
I - INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ. ----------Iniciada a reunião, usou da palavra o Presidente da Câmara, Nuno Vaz,
tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo
municipal presentes. -----------------------------------------------Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao
executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com
a atividade municipal, a saber: ------------------------------------a) “Legislativas 2022 – Voto antecipado” - Sobre este assunto, o Senhor
Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a legislação eleitoral
permite, em regime excecional, e sob determinadas condições, votar
antecipadamente, dia 23 de janeiro. --------------------------------Tendo o Município informado todos os cidadãos que reúnam as condições
em que é permitido votar antecipadamente nas próximas eleições
Legislativas, marcadas para dia 30 de janeiro de 2022, devem requerer

F. 99
_____________________

o
seu
direito
de
voto
através
da
plataforma
eletrónica
https://www.votoantecipado.mai.gov.pt/ ----------------------------Podem inscrever-se para o Voto Antecipado: -------------------------- Doentes internados em estabelecimentos hospitalares - Até 10 de
janeiro; ----------------------------------------------------------- Presos não privados de direitos políticos - Até 10 de janeiro; ---- Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade - entre
16 e 20 de janeiro; ------------------------------------------------- Eleitores em confinamento obrigatório - entre 20 e 23 de janeiro; - Eleitores internados em estruturas residenciais (lares) e
instituições similares - entre 20 e 23 de janeiro. -----------------Deu ainda nota, que para efeitos de emissão dos atestados médicos a
cidadãos portadores de deficiência, que por força de incapacidade
física, necessitem de votar acompanhadas, os postos de emissão
encontrar-se-ão abertos nos próximos dias 23 e 30 de janeiro de 2022,
durante o período de funcionamento das mesas de voto, entre as 08h00
e as 19h00. --------------------------------------------------------Em Chaves serão emitidos no Centro de Saúde Nº2 – Fonte do Leite. --O atestado comprovativo da deficiência pode ser obtido antecipadamente
ao dia da eleição, devendo o cidadão eleitor solicitar agendamento com
a Unidade de Saúde Pública para o efeito, através do contacto: 276 301
922, entre as 09h00 às 17h00. --------------------------------------b) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves
congratula os atletas do Karaté Clube de Chaves – KCAT, pelo sucesso
alcançado no 27.º Torneio Internacional de Karaté De Vila Das Aves,
que decorreu no passado dia 15 de janeiro, em Santo Tirso e que contou
com a participação de cerca de 450 atletas. ------------------------Os karatecas Eva Lopes e Maria Barreira conquistaram o segundo lugar
em Kumite Cadete -47Kg e em Sub 21 - 55Kg, respetivamente, e Nuno
Oliveira foi terceiro em júnior -55Kg. -----------------------------O Município felicita ainda todos os atletas que representaram o Karaté
Clube de Chaves – KCAT pelo nível das prestações, que muito têm
dignificado a cidade e concelho. -----------------------------------c) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves
congratula o flaviense Rui Gonçalves, natural de Vidago, pelo
resultado alcançado na sua segunda participação no Rally Dakar, uma
prova de resistência e grande dificuldade que resultou numa
extraordinária subida ao pódio na quarta das doze etapas da prova,
concluindo a especial mais longa, com quase 450 Km, na terceira
posição. ----------------------------------------------------------Piloto da Sherco Racing Factory, Rui Gonçalves, terminou o Dakar em
24º lugar, na classificação geral, que contou com a participação de
124 pilotos. Esteve também no top 20 dos “Rookies” e chegou a estar
no Top 10 dos mais rápidos, na décima etapa do Dakar. --------------d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves
congratula Jorge Braz pela eleição como melhor selecionador do mundo
de Futsal. A consagração ocorreu na 21º edição dos prémios anuais,
Futsal Awards, do site Futsal Planet. ------------------------------O Selecionador de Futsal, após as vitórias nas edições de 2018, 2019
e 2020, alcança agora, em 2021, o 4º reconhecimento internacional,
após a conquista do Campeonato do Mundo da modalidade do passado mês
de outubro. --------------------------------------------------------e) “Entrega de documentação” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente
da Câmara, Nuno Vaz, procedeu à entrega de documentos solicitados
pelos Senhores Vereadores, a saber: --------------------------------- Associação “Aquavalor”, durante a reunião do Executivo Municipal do
pretérito dia 09.12.2021, foram entregues ao Vereador peticionário os
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documentos, à data, existentes no Município, muito concretamente cópia
da prestação de contas relativas ao exercício económico de 2020 e do
orçamento e plano de atividades para o ano de 2021, tendo sido
solicitado à retrocitada Associação, o Plano de atividades para o ano
de 2022, documento entretanto enviado ao Município e que agora se
disponibiliza a todos os Vereadores por correio eletrónico. --------- Revisões de Preços dos contratos de empreitada – na reunião do
Executivo Camarário de 09.12.2021, o Sr. Vereador da coligação
PPD/PSD.CDS-PP
(Chaves
Primeiro),
Francisco
Baptista
Tavares,
solicitou informação sobre o método de cálculo das revisões de preços
nos contratos de empreitada, nesse contexto a unidade orgânica
responsável
”DOP”,
procedeu
à
elaboração
da
Informação
n.º
09/DOP/2022, de 06.01.2022, em vista ao cabal esclarecimento das
dúvidas suscitadas pelo Senhor Vereador, documento que agora se remete
por correio eletrónico a todos os Vereadores. ----------------------f) Terminou a intervenção, dando nota da necessidade do Vicepresidente da Câmara Sr. Dr. Francisco António Chaves de Melo, de se
ausentar, da presente reunião às 10:00 horas, a fim de acompanhar a
recolha dos votos antecipados no Estabelecimento Prisional de Chaves.
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. ---------------De seguida, confirmou a entrega das cópias dos documentos
anteriormente identificados pelo Senhor Presidente da Câmara e na data
referida, bem como agradeceu o envio por correio eletrónico do Plano
de atividades para o ano 2022, da Associação “Aquavalor” e a Informação
09/DOP/2022, sobre o método de cálculo das revisões de preços nos
contratos de empreitada, encontrando-se apenas em falta a informação
relativa aos empréstimos bancários do município. --------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção, acima exarada, usou da palavra o Presidente
da Câmara Municipal, Nuno Vaz, tendo referido que a informação em
falta, já foi solicitada à unidade orgânica responsável e será
oportunamente distribuída numa próxima reunião deste órgão. --------I
ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS:
1. ATAS:
1.1. Aprovação da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de
Chaves, realizada em 06 de janeiro de 2022. ------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar,
depois de lida, a referida ata. ------------------------------------2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
2.1. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E A
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. PROPOSTA Nº 05/GAP/2022. ----------------
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Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Justificação ---------------------------------------------------A Guarda Nacional Republicana, através da sua sede em Lisboa, Largo
do Carmo, pessoa coletiva nº 600008878, pretende, em parceria com o
Município de Chaves, celebrar um protocolo, que visa envolver todos
os atores sociais, com responsabilidades na área da deficiência, a fim
de proporcionar uma melhor qualidade de vida e o aumento do bem-estar,
a esta franja da população, muitas vezes desprotegida e sem qualquer
apoio social. -----------------------------------------------------Assim, o presente protocolo contempla sessões de hipoterapia, a
desenvolver nas instalações do Quartel da GNR, sede do Destacamento
Territorial de Chaves, sito na cidade de Chaves, para os cidadãos
portadores de deficiência, que reúnam os requisitos exigidos para o
efeito, através da implementação e adequação de um espaço, cuja
atividade está relacionada com a reabilitação de cidadãos portadores
de deficiência, eventualmente interessados na realização das sessões
de hipoterapia. ----------------------------------------------------A hipoterapia tem como principal objetivo promover o desenvolvimento
do estado psicológico, físico e social do indivíduo, especialmente
utilizada para pessoas com necessidades especiais, como por exemplo
pessoas com deficiência física, atraso cognitivo, autismo, etc. A
hipoterapia usa movimentos do cavalo para desenvolver a capacidade do
psicossocial, consistindo num método educacional que favorece a
aprendizagem, socialização e o desenvolvimento global da pessoa. ---A presente parceria, entre a GNR e o Município de Chaves, torna-se
fundamental na resolução de situações detetadas e sinalizadas, neste
público tão vulnerável, que, é nossa convicção, irá fazer toda a
diferença com esta modalidade de “hipoterapia”, no bem-estar das
pessoas portadoras de deficiência. ---------------------------------Tendo em conta que no Concelho de Chaves existem associações que têm
como objetivo a representação, promoção e defesa de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência,
nomeadamente a AFTAD – Associação Flor do Tâmega para Apoio a
Deficientes, a APD - Associação Portuguesa de Deficientes, e a CERCI
– Cooperativa de Educação e Reabilitação dos Cidadãos com
Incapacidade. -----------------------------------------------------Tendo em conta que o concelho de Chaves abrange uma heterogeneidade
de cidadãos, todos eles com características diferentes, é nossa
intenção facilitar a inclusão social a todos os cidadãos portadores
de deficiência, proporcionando atividades que possam contribuir para
a melhoria das suas vidas. -----------------------------------------II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------Propõe-se que a Câmara Municipal tome deliberação nos termos do anexo
I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, no sentido de: ---------------a) Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a GNR, nos termos do
documento em anexo à presente proposta, que aqui se dá por
integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; ------------b) Em caso afirmativo, ficar legitimado o Sr. Presidente da Câmara
Municipal a proceder à sua assimetria em representação do Município;c) Os encargos financeiros emergentes de celebração do presente
protocolo serão objeto, caso se revele necessário, de prévio
enquadramento orçamental e autorização. ----------------------------Chaves, 12 de janeiro de 2022 --------------------------------------O Presidente da Câmara, --------------------------------------------(Nuno Vaz) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -----------------------------------------Entre -------------------------------------------------------------A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA, adiante designada por GNR, com sede em
Lisboa, Largo do Carmo, pessoa coletiva n° 600008878, neste ato
representada pelo Comandante do Comando Territorial de Vila Real,
Coronel, João Miguel Ribeiro de Brito, na qualidade de primeiro
outorgante, -------------------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES, adiante designada por CM Chaves, com
sede em Praça de Camões, 5400-150, Chaves, pessoa coletiva n° 501 205
551, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz
Ribeiro, na qualidade de segundo outorgante. -----------------------Considerando que: --------------------------------------------------1.
A GNR, enquanto organização pública e no quadro das suas
valências contribui para a promoção de políticas de responsabilidade
social e de cidadania ativa; ---------------------------------------2.
A GNR implementou o Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência
(PAPcD), criado em 03 de dezembro de 2014, que tem como objetivo
genérico promover os direitos e garantias das pessoas com deficiência,
contribuindo assim para uma sociedade marcada pela igualdade,
contemplando toda a diversidade humana e encontrando meios para que
qualquer cidadão, vulnerável ou não, possa ter acesso e participação
ativa nela; -------------------------------------------------------3.
Que a GNR se propõe neste PAPcD, promover e estabelecer parcerias
locais no âmbito da sensibilização, formação e intervenção em
situações com pessoas com deficiência; -----------------------------4.
Que a CM Chaves, no âmbito das suas competências e prossecução
do apoio social aos seus munícipes, elaborou um Projeto de Regulamento
do Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD), aprovado em
Assembleia Municipal, a 3 de março de 2017, tendo como prioridade a
área da deficiência, sendo intenção do Município traçar diretrizes de
forma a facilitar a participação das pessoas com deficiência, nas
políticas inclusivas e projetos do mesmo, vindo, este Regulamento,
colmatar uma necessidade há muito sentida, de forma a dignificar a
melhoria da qualidade de vida a estes cidadãos, permitindo obter
descontos em produtos e serviços da autarquia e, eventualmente, de
algumas empresas ou instituições dos vários setores de atividade do
concelho de Chaves; ------------------------------------------------5.
Que a CMC se propõe colaborar com a GNR, na promoção de campanhas
de sensibilização, formação e intervenção nas pessoas com deficiência,
no âmbito deste Protocolo de Cooperação. ---------------------------6.
Que ambas as entidades, GNR e CMC, se comprometam a proceder a
um levantamento referente a acessibilidades no concelho de Chaves, por
forma a determinar a promoção de uma sociedade para todos através da
eliminação de barreiras e da adoção de medidas que visem a plena
participação da pessoa com deficiência. ----------------------------É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, que se rege
pelas seguintes cláusulas: -----------------------------------------Cláusula 1ª --------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente protocolo tem por objeto a definição do regime de cooperação
entre a GNR e a Câmara Municipal de Chaves (CM Chaves), relativamente
às sessões de hipoterapia a desenvolver nas instalações do Quartel
sede do Destacamento Territorial de Chaves, sito na cidade de Chaves.
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------(Âmbito de aplicação) -----------------------------------------------
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As sessões de hipoterapia destinam-se a cidadãos portadores de
deficiência, a frequentar/internados em instituições do concelho de
Chaves. -----------------------------------------------------------Cláusula 3ª --------------------------------------------------------(Responsabilidades da GNR) -----------------------------------------1.
A GNR compromete-se a: ---------------------------------------a)
Assegurar a continuidade das sessões desde o início do ano
escolar até ao término do mesmo, nos dias úteis da semana, nos períodos
da manhã e mediante coordenação a levar a cabo antes do início de cada
“época”; ----------------------------------------------------------b)
Garantir as instalações, os tratadores, os solípedes e os
equipamentos necessários ao desenrolar das sessões de hipoterapia. -2.
Considerando a atividade operacional da GNR podem, em caso de
empenhamento do efetivo de Cavalaria do Destacamento Territorial de
Chaves, ser temporariamente interrompidas as sessões objeto do
presente protocolo, de tal se comunicando à CM Chaves e às instituições
usufrutuárias do mesmo. --------------------------------------------Cláusula 4ª --------------------------------------------------------(Responsabilidades da CM Chaves) -----------------------------------A CM Chaves compromete-se ------------------------------------------a)
A estabelecer os contactos com as instituições, cuja atividade
está relacionada com a reabilitação de cidadãos portadores de
deficiência, eventualmente interessadas na realização das sessões de
hipoterapia objeto do presente protocolo; --------------------------b)
Garantir que as pessoas a apoiar sejam portadoras de seguro de
acidentes pessoais; ------------------------------------------------c)
Assegurar o transporte dos frequentadores das sessões de
hipoterapia e seus acompanhantes para as instalações da GNR na cidade
de Chaves; ---------------------------------------------------------d)
Apoiar na manutenção do piso do picadeiro e na melhoria das
infraestruturas de apoio e aquisição de material didático necessário
às sessões de hipoterapia; -----------------------------------------Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------(Diversos) --------------------------------------------------------1.
Os utentes das sessões de hipoterapia deverão ser acompanhados
por técnicos que garantam as condições terapêuticas e de segurança dos
utentes. ----------------------------------------------------------2.
É obrigatório o uso de capacetes de proteção para as pessoas que
frequentam as sessões de hipoterapia. ------------------------------3.
Os frequentadores das sessões de hipoterapia e acompanhantes
submetem-se às restrições de movimentos impostas pela GNR dentro do
Quartel da GNR em Chaves. -----------------------------------------Cláusula 6ª --------------------------------------------------------(Gestão e Financiamento) -------------------------------------------O presente Protocolo não é gerador de custas e pagamentos entre os
signatários. ------------------------------------------------------Cláusula 7ª --------------------------------------------------------(Vigência, revisão e denúncia) -------------------------------------1.
O presente Protocolo conta os seus efeitos a partir da data da
sua assinatura, sendo válido a partir do primeiro dia do ano escolar
até ao término do mesmo, caso não seja denunciado por qualquer das
partes. -----------------------------------------------------------2.
Durante o prazo de vigência e mediante acordo entre as partes
outorgantes, o Protocolo poderá ser modificado, no todo ou em parte,
constituindo tais alterações, após formalização, aditamento ao
Protocolo. --------------------------------------------------------3.
As partes poderão denunciar em qualquer momento o presente
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Protocolo, mediante carta registada enviada à outra parte, devendo a
denúncia ser efetuada com a antecedência mínima de 60 (sessenta dias)
sobre a data da produção de efeitos. ------------------------------4.
No caso de não renovação do presente Protocolo a decisão só
produzirá efeitos após a conclusão da última iniciativa que esteja em
curso no momento da decisão, exceto se a não renovação se verificar
por indisponibilidade definitiva de meios humanos e/ou de solípedes,
resultante de decisão dos Órgãos Superiores de Comando e Direção da
GNR. --------------------------------------------------------------Cláusula 8ª --------------------------------------------------------(Interpretação e omissões) -----------------------------------------As dúvidas e/ou omissões decorrentes do presente Protocolo deverão ser
objeto de esclarecimento por escrito e por acordo entre os
outorgantes.-------------------------------------------------------Cláusula 9ª --------------------------------------------------------(Assinatura do Protocolo) ------------------------------------------O presente Protocolo foi lavrado e assinado em dois exemplares, ficando
um exemplar composto por cinco (5) folhas rubricadas e devidamente
assinadas em poder de cada um dos outorgantes. ---------------------Feito em Lisboa, aos
dias do mês de
de 2022 -------Pela GNR -----------------------------------------------------------Pela CM Chaves -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------2.2. PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICOCIENTÍFICA E COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES E A
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO. PROPOSTA Nº 06/GAP/2022.
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. A Universidade do Porto é uma fundação pública com regime de direito
privado, que através da sua unidade orgânica Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, com autonomia administrativa, desenvolve
formação académica, científica e social de profissionais, ao nível de
graduação, pós-graduação e da formação ao longo da vida, nas mais
diversas atividades da sociedade moderna. --------------------------2. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto, doravante designada
por FLUP, pretende assegurar o estreitamento da relação com os diversos
agentes sociais – as pessoas, as organizações e as empresas,
estabelecendo para o efeito acordos e protocolos com municípios, entre
outras entidades, a fim de realizar adequada e eficazmente os seus
objetivos. --------------------------------------------------------3. A FLUP possui valências e conhecimentos em áreas relevantes ao
desenvolvimento municipal sustentável e, em concreto, relativamente à
Câmara Municipal de Chaves, resultante da experiência e atividade
relevante e intensa de âmbito científico, técnico e cultural. ------4. A FLUP tem a capacidade para congregar equipas pluridisciplinares,
altamente qualificadas e com as competências adequadas à realização
de projetos de elevada qualidade no concelho de Chaves. ------------5. O Município de Chaves tem interesse em promover a colaboração
técnico-científica com instituições universitárias para desenvolver o
conhecimento sobre o seu território e promover a divulgação e a
utilização eficiente dos seus recursos; -----------------------------
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6. O Município de Chaves entende que é através do estabelecimento de
mecanismos de cooperação e de trabalho em rede entre entidades locais
de administração do território e entidades ligadas a investigação
científicas e desenvolvimento técnico, que se torna possível realizar
atividades de carácter técnico-científico e de investigação dirigidas
para a valorização dos recursos, da riqueza e da qualidade de vida das
populações. -------------------------------------------------------II – Justificação --------------------------------------------------1. Considerando a experiência e a atividade relevante e intensa de
índole cultural e cientifica e técnica, desenvolvidas pela FLUP no
contexto académico, junto da comunidade científica e dos territórios,
e
a
vontade
do
município
de
Chaves
identificar
parceiros
institucionais que se venham afirmando através de uma cultura de
inovação e de cooperação, fatores decisivos para o sucesso e
competitividade dos territórios e das suas instituições; -----------2. Considerando que foi manifestado o interesse, recíproco, da Câmara
Municipal de Chaves e da FLUP, celebrarem, entre si, um protocolo de
parceria técnico-científica e colaboração que permita a participação
conjunta em projetos e estudos sobre a cidade e o concelho de Chaves;
3. Reconhecendo-se o interesse recíproco de aproximação, colaboração
e apoio mútuo com vista a aproveitar reciprocamente as potencialidades
técnicas, humanas e de inovação que congregam, para realizar
atividades
de
investigação
científica,
seminários,
workshops,
consultoria, iniciativas públicas e de formação, nas áreas que
integram o portefólio de serviços da FLUP, com especial enfoque na
vertente da formação; ----------------------------------------------4. Considerando que Município de Chaves se encontra a executar o
projeto de Musealização das termas Romanas de Chaves, e que nesse
âmbito se está a preparar em coorganização conjunta entre o Município
de Chaves e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto um Colóquio
Internacional para a divulgação do conhecimento cientifico obtido no
decurso das investigações que as escavações arqueológicas realizadas
nesse importante achado arqueológico proporcionaram; ---------------III – Da proposta em sentido estrito -------------------------------1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, propõe-se que
a Câmara Municipal tome deliberação nos termos do anexo I, da Lei
75/2013, de 12 de setembro, no sentido de: -------------------------a) Aprovar a minuta do protocolo de parceria técnico-científica e
colaboração a celebrar com a Faculdade de Letras da Universidade do
Porto nos termos do documento em anexo à presente proposta que aqui
se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; --b) Em caso afirmativo, ficar legitimado o Sr. Presidente da Câmara
Municipal a proceder à sua outorga em representação do Município. --c) Os encargos financeiros emergentes de celebração do presente
protocolo de parceria técnico-científica e colaboração serão objeto,
caso se revele necessário, de prévio enquadramento orçamental e
autorização. ------------------------------------------------------d) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à referida
entidade, através da emissão da competente notificação, para posterior
assinatura do protocolo de parceria técnico-científica e colaboração;
Chaves, 14 de janeiro de 2022 --------------------------------------O Presidente da Câmara, --------------------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------
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2.3. PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E
COLABORAÇÃO ESTABELECIDO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES E A
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO. PROPOSTA Nº 07/GAP/2022.
Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1. O Protocolo de Parceria Técnico-Científica e Colaboração celebrado
a ….. de janeiro de 2022, entre o Município de Chaves e a Faculdade
de Letras da Universidade do Porto definiu o quadro geral de
colaboração estra as duas instituições, pelo que agora se mostra
necessária a regulação das relações entre as partes de modo a garantir
as condições necessárias ao seu efetivo desenvolvimento; -----------2. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto identifica a área
urbana da cidade de Chaves e o espaço territorial do seu Município,
como detentora de um invulgar património arqueológico, de elevada
qualidade e potencial científico, abrangendo todas as épocas, que no
espaço urbano revela particular relevância para o período romano e
para épocas subsequentes; ------------------------------------------3. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto assegura a formação
curricular em Arqueologia, nomeadamente ao nível do 1º Ciclo
(Licenciatura em Arqueologia), do 2º Ciclo (Mestrado em Arqueologia)
e do 3º Ciclo (Doutoramento em Estudos de Património – Ramo de
Arqueologia), e possui um corpo docente especializado, abrangendo, nas
suas valências de investigação, todas as épocas do passado da
Humanidade; -------------------------------------------------------4. O Município de Chaves tem interesse na prossecução de estudos e da
sua divulgação em torno do património arqueológico da Cidade e do
concelho Chaves, interesse comum das duas instituições e que levou à
celebração do já aludido Protocolo de Parceria Técnico-Científica e
Colaboração. ------------------------------------------------------5. O Município de Chaves tem interesse especial em incrementar a
investigação arqueológica aplicada sobre a cidade e o concelho, que
incremente o conhecimento existente sobre a evolução da ocupação
humana, que acautele a preservação do património arqueológico
flaviense, que reveja e atualize conteúdos museológicos e que promova
a divulgação ao grande público, valorizando os recursos patrimoniais
locais, colocando-os ao serviço do desenvolvimento do concelho. ----6. O Município de Chaves, tem especial interesse na promoção de
candidatura de Chaves à inscrição do seu património na lista do
Património Mundial da UNESCO, pelo que incrementar a investigação e o
conhecimento arqueológico constituem uma necessidade que se deseja
colmatar também com o Protocolo de Parceria Técnico-Científica e
Colaboração com a FLUP. --------------------------------------------II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, propõe-se que
a Câmara Municipal tome deliberação nos termos do anexo I, da Lei
75/2013, de 12 de setembro, no sentido de: -------------------------a) Aprovar a minuta da adenda ao protocolo de parceria técnicocientífica e colaboração a celebrar com a Faculdade de Letras da
Universidade do Porto em ……de janeiro de 2022, nos termos do documento
em anexo à presente proposta que aqui se dá por integralmente
reproduzida para todos os efeitos legais; --------------------------b) Em caso afirmativo, ficar legitimado o Sr. Presidente da Câmara
Municipal a proceder à sua outorga em representação do Município. --c) Os encargos financeiros emergentes de celebração da presente adenda
ao protocolo de parceria técnico-científica e colaboração serão
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objeto, caso se revele necessário, de prévio enquadramento orçamental
e autorização. -----------------------------------------------------d) Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à referida
entidade, através da emissão da competente notificação, para posterior
assinatura do protocolo de parceria técnico-científica e colaboração;
Chaves, 14 de janeiro de 2022 --------------------------------------O Presidente da Câmara, --------------------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. Notifiquese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se da sala, o Vice-Presidente da Câmara, Senhor Dr. Francisco
António Chaves de Melo, quando eram 10:00 horas, para acompanhar a
recolha dos votos antecipados no Estabelecimento Prisional de Chaves,
não tendo participado na análise, discussão e votação dos assuntos
abaixo mencionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE
GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CHAVES – ANO 2021. ------------------------------------Foi presente, para conhecimento, o relatório identificado em epígrafe,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.1. ------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 14.01.2022. -------------------------------------------Ciente, sugerindo-se que seja levado aos Órgãos executivo e
deliberativo do município para conhecimento. À consideração do Senhor
Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.17. -------------------------------------------------------Visto. Ao Executivo Municipal para conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------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 destacar que do número total de medidas
previstas, 65% foram implementadas com sucesso e 20 medidas foram
implementadas parcialmente, neste contexto é sua opinião que as
medidas que não foram totalmente implementadas deveriam ser listadas
e dado um enquadramento/justificação da sua não implementação. -----De forma a permitir ao Executivo Municipal, uma melhor avaliação e
compreensão acerca do que falhou e o que se pode fazer para melhorar
a sua implementação e qual o esforço que será necessário fazer para a
sua implementação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à intervenção acima exarada, usou da palavra o Presidente
da Câmara, Nuno Vaz, tendo sobre a matéria, referido que será
solicitado ao gestor deste processo a identificação das medidas que
não foram implementadas com sucesso e sua contextualização. ---------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.5. PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES 2022. PROPOSTA N.º
08/GAPV/2022. -----------------------------------------------------Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Da Contextualização da Proposta --------------------------------Considerando que: --------------------------------------------------O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado à luz da Lei n.º
54/2008, de 4 de setembro, aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de
2009, sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas”, nos termos da qual os órgãos máximos das entidades gestoras
de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua
natureza, teriam de elaborar um “Plano de gestão de riscos de corrupção
e infrações conexas”, atento o enquadramento legal comunitário
(Regulamento (CE) n.º 2988/95, 18/12, e Diretiva (UE) 2017/1371 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2017) e nacional
(Regime jurídico das Autarquias Locais, Código do Procedimento
Administrativo, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e Código
Penal), nela se enquadrando as autarquias locais; ------------------A Câmara Municipal de Chaves, em reunião ordinária levada a efeito em
21/12/2009, aprovou o primeiro “Plano de prevenção de riscos de gestão,
incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de
Chaves”, o qual tem sido objeto de aplicação e atualização; --------Por deliberação dos órgãos executivo e deliberativo, tomada, em
reunião e sessão ordinárias, realizadas, respetivamente nos pretéritos
dias 27 e 30 de abril de 2020, foi aprovada a revisão da Estrutura
Flexível, a revisão do Regulamento da Organização dos Serviços
Municipais, bem como o Regulamento das Competências e do Procedimento
de Recrutamento de Dirigentes Intermédios de 3.º Grau do Município de
Chaves; -----------------------------------------------------------O enunciado “Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de
corrupção e infrações conexas” aplica-se, de forma genérica, aos
membros dos órgãos municipais, aos dirigentes municipais e a todos os
trabalhadores e colaboradores do Município de Chaves, consubstanciando
uma ferramenta imprescindível para controlo e prevenção de atos
ilícitos e gestão de riscos entre Cidadãos e a Administração Local,
no caso em apreço; -------------------------------------------------A responsabilidade pela implementação, execução e avaliação do Plano
é uma responsabilidade do Órgão Executivo e do Presidente da Câmara,
bem como de todo o pessoal com funções dirigentes, revelando-se crucial
assegurar a respetiva revisão atenta a modificação da Estrutura
Flexível do Município de Chaves e a revisão dos regulamentos municipais
que regulam a organização e o funcionamento dos Serviços Municipais,
a par da adequada redefinição das áreas de risco de corrupção e
infrações conexas, das medidas preventivas e dos responsáveis. -----II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------Assim, face ao exposto até então, atendendo ainda às competências que
cabem ao órgão executivo (parte final da alínea k) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior
redação), propõe-se que a Câmara Municipal adote deliberação no
sentido de: --------------------------------------------------------1.
Aprovar a proposta de “Plano de prevenção de riscos de gestão,
incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de
Chaves 2022”, conforme documento anexo; ----------------------------2.
Caso a presente proposta venha a merecer acolhimento por parte
do órgão executivo municipal, deverá a mesma ser objeto de tomada de
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conhecimento e competente divulgação junto da Assembleia Municipal,
bem como junto de todos os serviços municipais mediante circular
informativa, para implementação e gestão do mesmo; -----------------3.
Alcançado tal desiderato, o Plano de prevenção de riscos de
gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara
Municipal de Chaves, ora objeto de revisão, deverá ser remetido, ao
Conselho de Prevenção da Corrupção e aos órgãos de superintendência,
tutela e controlo. -------------------------------------------------Chaves, aos 14 de janeiro de 2022 ----------------------------------O Presidente da Câmara ---------------------------------------------(Nuno Vaz) ---------------------------------------------------------Anexo: “Plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de
corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de Chaves” para
2022. -------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
proposta. Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ----------3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
II
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA COM A
MATRÍCULA 04-57-OQ; QUEBRA DE VIDROS; JOÃO PAULO SILVÉRIO MEDEIROS.
INF 2/DAG/2022. ----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Dos Factos ----------------------------------------------------1. Através de requerimento escrito com registo de entrada nos serviços
administrativos desta autarquia local n.º 12682, datado do pretérito
dia 16/09/2021, João Paulo Silvério Medeiros veio solicitar a assunção
de responsabilidade, por parte deste Município, com vista ao pagamento
duma indemnização pelos danos patrimoniais sofridos no veículo marca
Ford Focus, com a matrícula 04-57-OQ, consubstanciados na quebra de
dois vidros (porta do lado esquerdo e pequeno lateral do lado direito),
no dia 14 de setembro do corrente ano, pelas 10h00. ---------------2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que a quebra do vidro, em
causa, foi provocada pelo impacto de uma pedra, a qual foi projetada
no decorrer, e por causa, dos trabalhos de limpeza que decorriam no
Bairro das Campinas, levados a efeito por trabalhadores do Município
de Chaves. --------------------------------------------------------3. Para a reparação dos danos, o requerente indica o valor
correspondente à quantia de €246,04 (duzentos e quarenta e seis euros
e quatro cêntimos), conforme orçamento produzido pela empresa “Express
Glass”, no dia 14/09/2021, documento cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa
à presente informação. --------------------------------------------4. No dia 29 de setembro de 2021, a Unidade Flexível de 2º Grau de
Recursos Operacionais, produziu a Informação n.º 128/DRO/2021,
emitindo o seguinte parecer: --------------------------------------“(…) No referido dia e hora mencionados, encontrava-se o referido
funcionário (…), em apoio à União de Freguesias de Madalena e Samaiões
a proceder à limpeza/corte de ervas nos arruamentos do referido local.
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Após contacto com o funcionário, este refere, que na execução dos
referidos trabalhos, quando a operar com a motorroçadora, sem se
aperceber, foram projetadas pedras, que quebraram os vidros da viatura
aí estacionada (Ford Focus, com matrícula 04-57-OQ), pertencente ao
Sr. João Paulo Silvério Medeiros; ---------------------------------Face ao exposto, esta unidade, propõe, o pagamento do fornecimento e
aplicação dos referidos vidros, no valor de 246,04€ (Duzentos e
quarenta e seis euros e quatro cêntimos), ao proprietário da viatura.”
5. Partindo de tais premissas, estes serviços produziram a Informação
n.º 184/DAG/2021, e na qual evidenciaram que o requerente não
apresentou documentação comprovativa de que é, de facto, o
proprietário da viatura em causa. ----------------------------------6. Assim, foi solicitado, ao que requerente que apresentasse tais
elementos, sob pena de indeferimento do pedido. -------------------7. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços
administrativos desta autarquia local n.º 17152, datado do pretérito
dia 17/12/2021, o requerente apresentou cópia do certificado de
matrícula da viatura com a matrícula 04-57-OQ, documento que
identifica, como sendo o proprietário desta, João Paulo Silvério
Medeiros. ---------------------------------------------------------8. Assim, sobre a matéria, e partindo dos pressupostos evidenciados
supra, cumpre-me informar o seguinte: -----------------------------II – Do Direito ---------------------------------------------------1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das
Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos
praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei
n.º 67/2007, de 31 de dezembro, subdivide tal responsabilidade em três
grandes tipos, a saber: ------------------------------------------a)
Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; b)
Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; -c)
Por danos decorrentes do exercício da função político –
legislativa. ------------------------------------------------------2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado
diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade
exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. -----------3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos
os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo
ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas;
- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo
ou dano. -----------------------------------------------------------4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que,
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica
obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”.
5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que
são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos
órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios
constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem
técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de
direitos ou interesses legalmente protegidos. -----------------------
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6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. --------7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito. ------8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil,
pode revestir uma de duas modalidades, a saber: ------------------Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão
direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger
interesses alheios (lesão indireta); -------------------------------9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, o interessado
afirma que os prejuízos foram provocados pela projeção de uma pedra,
resultante dos trabalhos de limpeza, promovidos por este Município,
no Bairro das Campinas, Chaves. ------------------------------------10. Situação, devidamente, confirmada pela Unidade Flexível de 2º
Grau de Recursos Operacionais, através da Informação n.º 128/DRO/2021.
11. Da análise dos elementos constantes do presente processo,
verifica-se a existência de um nexo causal entre os trabalhos de
limpeza desenvolvidos pelo trabalhador do Município, no cumprimento
de diretrizes emanadas superiormente, e os danos provocados. ------12. De facto, é do conhecimento comum que as motorroçadoras comportam
o risco de projeção de pedras e, consequentemente, o risco de provocar
danos em bens e pessoas. ------------------------------------------13.
Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e
agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina
que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja
razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um
titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor. -------14. No entanto, a culpa não tem de ser avaliada segundo elevados
padrões de competência técnica, de profissionalismo ou de eficiência,
mas segundo o que seria normalmente exigível, nas circunstâncias do
caso, para quem detém a qualidade de titular de órgão administrativo
ou de funcionário, segundo o disposto no n.º 1, do artigo 10º, do
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais
Entidades Públicas. -----------------------------------------------15. Sendo certo que é exigível, a quem realize trabalhos de limpeza
com motorroçadora, que tome as precauções necessárias para evitar a
provocação de danos em pessoas e bens, sobretudo em relação a riscos
bem conhecidos e associados ao manuseamento de tal maquinaria. ----16. Partindo das premissas, acima, evidenciadas, e fazendo fé na
Informação n.º 128/DRO/2021, de 29/09/2021, parecem estar reunidos,
salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis para o
apuramento de responsabilidade civil extracontratual da Autarquia. -III – Propostas --------------------------------------------------Em coerência com as razões de facto e de direito acima enunciadas,
tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------a)
Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária da Câmara Municipal de Chaves, em vista à tomada de
deliberação consubstanciada no deferimento da pretensão formulada, uma
vez que decorre, no caso individual e concreto, responsabilidade da
Autarquia justificadora, a título de responsabilidade extracontratual,
da assunção do pagamento dos danos sofridos pelo peticionário; ----b)
Em virtude do critério da franquia contratual da apólice de
responsabilidade civil geral do Município, em vigor, estipular que em
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caso de sinistro, fica a cargo do segurado, o pagamento de 10,00% do
valor dos prejuízos, com um mínimo de € 250,00, sugere-se, desde já,
que a Autarquia indemnize diretamente o peticionário, no valor de
€246,04 (duzentos e quarenta e seis euros e quatro cêntimos), conforme
orçamento produzido pela empresa “Express Glass”, no dia 14/09/2021;
c)
Ressalva-se que em caso de indemnização direta, deverá a mesma
ser paga a título de reembolso, ou seja, contra a apresentação de
documentos comprovativos da despesa realizada; --------------------d)
Para efeitos de pagamento do valor associado à indemnização pelos
danos sofridos na viatura do peticionário, deverá o presente assunto
ser encaminhado para a unidade responsável por assuntos desta
natureza, no caso, a Unidade Flexível de 2º Grau de Gestão Financeira;
e)
No estrito cumprimento do disposto no art. 114º, do Código do
Procedimento Administrativo, deverá o interessado ser notificado da
decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação;-f)
Por último, reenvio do processo, agora acompanhado do presente
parecer, ao Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz. --------É este, de momento, o meu melhor parecer sobre este assunto. -------À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla
Negreiro. ---------------------------------------------------------Chaves, 3 de janeiro de 2022. --------------------------------------O Técnico Superior Jurista -----------------------------------------(Dr. Marcos Barroco) -----------------------------------------------Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 03.01.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia
perfilada no ponto III. À consideração do Senhor Presidente de Câmara,
Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.05. -------------------------------------------------------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
1.1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº01/2021 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/
Nº578/2021---------------------------------------------------------Portuguesa.--------------------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 2. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA
AUSENCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA
CABUGUEIRA DE 2021.12.17. -----------------------------------------Visto. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social, Eng. Paula
Chaves. ------------------------------------------------------------
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DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE
2021.12.20. -------------------------------------------------------Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO
ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº27/2021. PRORROGAÇÃOINFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS
/SHSDPC/Nº569/2021-------------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 3. ------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, DRA. ZULEIKA RODRIGUES, NA
AUSENCIA DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, DRA. PAULA
CABUGUEIRA DE 2021.12.06. -----------------------------------------Visto. À consideração da Sra. Vereadora da Ação Social, Eng. Paula
Chaves. -----------------------------------------------------------DESPACHO DA SRA. VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL ENG.ª PAULA CHAVES, DE
2022.01.13. -------------------------------------------------------Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.3. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA “FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES, COM CONFEÇÃO LOCAL E REFEIÇÕES TRANSPORTADAS, PARA OS
ALUNOS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO E CRIANÇAS DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA
REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE CHAVES – ANO LETIVO 2020/2021. RELATÓRIO
DE GESTÃO. ---------------------------------------------------------Foi presente o relatório identificado em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais. -------------1.Elementos Identificadores ----------------------------------------1.1- O referido contrato teve por objeto o fornecimento de refeições
escolares, com confeção local e refeições transportadas, destinadas
aos alunos das escolas do 1º ciclo e crianças dos Jardins de Infância
da rede pública do Concelho de Chaves – ano letivo 2020/2021 e durante
as interrupções letivas, ao abrigo das atividades de apoio à família.
1.2 - Foi designada como Gestor do Contrato a Técnica Superior, Lídia
Pinto, mediante deliberação do Executivo Camarário de 31 de agosto de
2020, com a função de acompanhar a execução do contrato. -----------2. Antecedentes relevantes do procedimento de contratação pública. 2.1 – Através da informação a decisão de contratar foi tomada pelo
órgão executivo na sua reunião ordinária de 8 de junho de 2020, tendo
sido aprovados as peças de procedimento. ---------------------------2.2 - Para a adjudicação da prestação de serviços identificada em
epígrafe, foi escolhido o processo adjudicatório “Concurso Público”,
previsto na alínea a), do nº1, do artigo 20º do CCP. ---------------2.3 - A prestação de serviços objeto do presente contrato foi
adjudicada por despacho praticado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara
Municipal, na ausência do Presidente, Dr. Francisco Melo, em 19 de
agosto de 2020 e posteriormente presente em reunião do executivo
camarário de 31 de agosto para ratificação, nos termos do artigo 164º
do CPA. -------------------------------------------------------------
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2.4 - O contrato celebrado de prestação de serviços foi no valor de
225.979,25€ (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove
euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.2.5-A execução do contrato teve início no dia 01 de setembro de
2020 e término a 30 de agosto de 2021. -----------------------------2.6 – A Empresa EUREST prestou a favor do Município uma garantia
Bancária N00415286, emitida pelo “O Novo Banco, S.A., no dia 26 de
agosto de 2020, no valor de 6.779,38€, (seis mil setecentos e setenta
e nove euros e trinta e oito cêntimos) o que correspondeu a 3% do
valor do fornecimento objeto do presente contrato. ------------2.7 - O contrato com a Empresa EUREST (PORTUGAL) – Sociedade Europeia
de Restaurantes, Lda. Pessoa coletiva número 500347506, foi celebrado
no dia 4 de setembro de 2020. --------------------------------------3. Condições relevantes de execução do contrato --------------------a) Execução Física -------------------------------------------------O contrato teve início no dia 01 de setembro de 2020 e decorreu de
acordo com o previsto no caderno de encargos. ----------------------O objeto do contrato consistia, de acordo com o estipulado no Caderno
de Encargos, no fornecimento de refeições escolares, com confeção
local e refeições transportadas, para os alunos das Escolas do 1º
Ciclo e crianças dos Jardins de Infância da rede pública do Município
de Chaves, conforme o previsto no anexo – A, do Caderno de Encargos.
A quantidade previsível de refeições diárias a fornecer a cada
estabelecimento de ensino, para o ano letivo 2020/2021, foi a constante
no anexo – A, (Grupo de Escolas e Jardins de Infância, do C.E., num
total de 713 refeições/dia e durante a interrupção letiva é de 89
refeições/dia. ----------------------------------------------------Poderá ser ampliado ou diminuído o número de refeições, por crescimento
ou diminuição do número de alunos. ---------------------------------b) Prazo de execução do contrato -----------------------------------Foi cumprido o prazo fixado no contrato, com início no dia 01 de
setembro de 2020 e término a 30 de agosto de 2021. -----------------O Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro e ulteriores alterações,
procedeu à suspensão das atividades letivas e à identificação de
respostas para acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo
dos trabalhadores de serviços essenciais. --------------------------A partir dessa data o cocontratante confecionou refeições destinadas
aos alunos beneficiários do escalão A e B, da ação social escolar,
sinalizados pelos Agrupamento de Escolas, assim como aos filhos ou
outros dependentes, dos trabalhadores de serviços essenciais, que se
encontravam nas escolas de acolhimento. ----------------------------c) Modificações objetivas ao contrato ------------------------------Não se verificaram modificações objetivas ao contrato. -------------d) Execução Financeira ---------------------------------------------Com a suspensão das atividades letivas, a partir de 22 de janeiro de
2021, a confeção das refeições foi destinada aos alunos beneficiários
do escalão A e B, da ação social escolar, sinalizados pelos Agrupamento
de Escolas, assim como aos filhos ou outros dependentes, dos
trabalhadores de serviços essenciais, que se encontravam nas escolas
de acolhimento. ----------------------------------------------------O referido serviço foi retomado a partir de 23 de março de 2021, com
a abertura das escolas de 1º ciclo e dos Jardins de Infância. ------A partir dessa data, o cocontratante retomou o fornecimento de
refeições até ao termo do contrato. --------------------------------O encargo com a execução deste contrato foi no valor de 178.937,50€.
4. Monitorização da execução do contrato ----------------------------
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4.1 - O acompanhamento deste serviço foi realizado por um técnico
nutricionista que, procedeu a visitas diárias à cozinha central e aos
refeitórios escolares de forma a fiscalizar o cumprimento do caderno
de encargos. -------------------------------------------------------Para além destas visitas foram realizadas, mensalmente, auditorias de
higiene e segurança alimentar. (ficha 1) ---------------------------A execução do contrato, também, foi avaliada, semanalmente, pelo
coordenador
de
cada
estabelecimento
de
ensino,
através
do
preenchimento de um relatório semanal de avaliação do serviço de
refeições e enviado, via correio eletrónico, para a Unidade de
Educação. (Ficha 2) ------------------------------------------------No âmbito do acompanhamento do presente contrato foram realizadas duas
reuniões com o gestor do cocontratante: a 04/09/2020 e a 30/06/2021.
Na sequência do acompanhamento e fiscalização da execução do contrato,
em causa, foram aplicadas duas sanções pecuniárias, uma no valor de
223,30€, nos termos do disposto no número 1.2. do artigo 13º, do
Caderno de Encargos e outra no valor de 339,15€, nos termos do disposto
no número 1.6. do artigo 13º, do Caderno de Encargos. --------------O acompanhamento diário, realizado pelo técnico nutricionista,
permitiu que o fornecimento de refeições, destinado aos alunos da
educação pré-escolar e do 1.º Ciclo, fosse executado de acordo com as
clausulas técnicas exigidas no caderno de encargos. ----------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 06 de janeiro de 2022 --------------------------------------Divisão de Educação e Ação Social ----------------------------------Unidade Flexível de 3º grau de Educação ----------------------------O Gestor do Contrato -----------------------------------------------(Lídia Pinto) ------------------------------------------------------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE
07.01.2022 --------------------------------------------------------Acompanho o teor do presente relatório. Levar ao Conhecimento do Sr.
Presidente.--------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.12. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para conhecimento do teor do
relatório infra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2 – CULTURA E TURISMO
3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES
IV
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS:
V
PLANEAMENTO URBANO
1 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
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 4. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO
URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA,
NO USO DE PODERES DELEGADOS, DR. FRANCISCO MELO. -------------------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 5. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. 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 6. -–
-------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DE BAIRRO DO MEIO,
Nº 22 EM OUCIDRES, PLANALTO DE MONFORTE DE FAUSTO FRANCISCO LAMEIRAS
PINTO FERNANDES COM PROCESSO Nº 990/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº
22/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL MARIA JOÃO CHAVES,
DATADA DE 05/01/2022. ----------------------------------------------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
2745/21, referente ao processo n.º 990/21 o Sr. Fausto Francisco
Lameiras Pinto Fernandes 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 de obra de construção de imóvel sito no lugar do Bairro
do meio nº22 em Oucidres. ------------------------------------------1.2. Antecedentes -------------------------------------------------Não se vislumbram antecedentes ao processo, no entanto verifica-se que
se trata da reconstrução de imóvel preexistente bastante antigo. ---2.
ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------

F. 117
_____________________

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no
artigo nº 102.º- A do RJUE. O presente pedido tem ainda enquadramento
legal no ponto 2 do artigo 60 do RJUE dado que as obras de alteração
se referem a um imóvel bastante antigo. Refira-se ainda que o ora
preconizado não origina nem agrava as desconformidades com as normas
em vigor. ----------------------------------------------------------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. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o
disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação
será titulada por alvará de utilização (no caso presente alteração),
no qual deverá constar a menção expressa que o edifício anexo a que
respeita o pedido foi objeto de legalização. -----------------------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 que o
prédio a que se reporta o pedido em análise insere-se em espaço de
classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros
Aglomerados. ------------------------------------------------------3.
ANÁLISE ------------------------------------------------------3.1. Análise da instrução do processo -----------------------------O processo encontra-se instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de
22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A do RJUE por se
tratar de uma legalização. -----------------------------------------3.2. Características gerais da pretensão --------------------------O presente pedido visa retratar as alterações efetuadas ao longo dos
últimos anos em parte sobre uma construção aí preexistente. Visa ainda
garantir ao imóvel as condições de salubridade, habitabilidade e
funcionalidade do mesmo. -------------------------------------------No computo geral o edificado ficará com as seguintes características:

As alterações objeto de legalização enquadram-se no artigo 19 do
regulamento do PDM dado que vai ao encontro da cércea existente no
arruamento. -------------------------------------------------------3.3. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------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
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como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que,
sobre a matéria possa ser, objetivamente realizada, no âmbito de tal
diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham
instrutóriamente o procedimento de legalização. Na conclusão praticada
no auto de vistoria nº51/2021 a comissão considerou que não há
necessidade de obras de correção. ----------------------------------4.
CONCLUSÃO ----------------------------------------------------Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------4.1. A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. --4.2. O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano
Diretor Municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em
vigor. ------------------------------------------------------------5. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------5.1. Atendendo a todo o supra citado no ponto 3 da presente informação
e conclusão descrita no ponto 4 , sou a propor o deferimento do pedido
de legalização da operação urbanística correspondente à reconstrução
de imóvel pré-existente. -------------------------------------------5.2. 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. -----------------------------------5.3. Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de
legalização da obra de reconstrução da habitação unifamiliar, o
interessado deverá nos termos do preceituado no n.º 14 do artigo 73.ºC do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer
num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará de
autorização de utilização(digo averbamento), instruído de acordo com
o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. Refira-se
ainda que a emissão do título-autorização de utilização com menção
expressa que a edificação do anexo foi sujeita ao procedimento de
legalização ficará ainda condicionada ao pagamento das correspondentes
taxas municipais.
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 calculado o
seu valor em 250.25 € de acordo com mapa de medição em anexo: ------Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ------------------------Cálculo das taxas administrativas-(TA) ----------------------------Descrição
Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Secção IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção IV

EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
edificação
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo

Artigo 66.º
nº2
a)

Un. Taxa

Valor

66.95€

Até 250 m2

78,05 €

78,05 €
145.00 €

TOTAL

Cálculo das Taxas de infraestruturas -TI ---------------------------Não há lugar a pagamento de taxas por se tratar de uma reconstrução.
- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU
------------Capítulo II
Secção IV
Subsecção V
Artigo 72.º

Autorização de utilização
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
Autorização de Utilização

Un.

Taxa

Valor
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n.º 1
n.º 6

1
Concessão de autorização de utilização (taxa geral)
Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no
1
número 1

29,00 €
11.10 €

TOTAL

Capítulo II
Secção IV
Subsecção V
Artigo 75º
n.º 1
n.º 2
2aº)

- Cálculo das taxas de vistorias TV
Vistorias -artigo 75º
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
EDIFICAÇÕES
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
Vistoria para efeito de autorização
Taxa geral para a realização de vistoria
Acresce ao valor em 1 por cada unidade
ocupação
Habitação unifamiliar
TOTAL

Un.

Taxa

Valor

1

52,95 €

52,95 €

1

12.20 €

12.20 €
65.15 €

29,00
€
11.10
€
40.10
€

de

Valor total das taxas ----------------------------------------------taxas administrativas -TA
taxas de autorização de utilização TAU
Taxas de vistoria-TV

145.00 €
40.10 €
65.15 €

TOTAL ---------------------------------------------------- 250.25€
À consideração superior -------------------------------------------Chaves,5 de janeiro de 2022 ---------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Maria João Chaves. -----------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 06.01.2022:
Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR NUNO VAZ, DATADO DE
07.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.5. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA DO BARREIRO EM
VILARELHO DA RAIA DE ALÍPIO GONÇALVES FERNANDES COM PROCESSO Nº 930/21
E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 33/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL
CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 05.01.2022. ---------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I – Pretensão ------------------------------------------------------A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de habitação,
construída sem a respetiva licença de construção – habitação
unifamiliar - a sita na Rua do Barreiro-Vilarelho da Raia. ---------II – Localização ---------------------------------------------------A edificação localiza-se de acordo com o descrito no requerimento n.º
2607/21 na Rua do Barreiro-Vilarelho da Raia. ----------------------III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 930/21
– o edifício situa-se de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM)
em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e Urbanizáveis, e na categoria
1.3- Outros Aglomerados. --------------------------------------------
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3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação --------------------------------------------------------O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec. -Lei
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto
no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). -----------IV –Descrição da Intervenção ---------------------------------------O requerente apresenta projeto para legalizar uma edificação destinada
a habitação unifamiliar com área de implantação de 88,00 m2 de 2 pisos,
perfazendo uma área bruta a legalizar de 160,39 m2. ----------------O prédio urbano está descrito no registo da conservatória predial,
registo n.º 2824/20210624 com área de 88,00 m2. --------------------O projeto apresentado propõe r/c e andar, com área bruta de construção
final de 160,39 m2. ------------------------------------------------Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em
anexo, é referido: -------------------------------------------------►Que a legalização da construção existente possui uma área de
implantação de 88,00 m2; -------------------------------------------►A intervenção baseia-se na legalização da edificação destinada à
habitação ---------------------------------------------------------►A intervenção a legalizar não necessita de obras; -----------------V – Análise Processual ---------------------------------------------Através do requerimento n.º 2607/21, vem o requerente solicitar a
legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e
o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar,
com emissão de autorização de utilização em virtude de a legalização
não contemplar obras. ----------------------------------------------A requerente pretende legalizar as obras na edificação, nomeadamente
a reconstrução da edificação existente, a qual possui uma área de
implantação de 88,00 m2, composta por r/c e andar e de área bruta de
construção de 160,39 m2. Pretende ainda a autorização de utilização
da habitação. ------------------------------------------------------Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no
n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à
Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria
Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C
conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação,
conforme auto n.º 45/2021 de 2/12. ---------------------------------Trata-se, pois, de uma edificação existente, sem execução de obras,
enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no
n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de
utilização. -------------------------------------------------------De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação
urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua
legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade
com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer
inconveniente na sua emissão. --------------------------------------Considerando ainda, que consta do processo, o projeto de arquitetura
e os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar,
garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------VI – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à
consideração superior a emissão da competente decisão administrativa
de deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – legalização
da habitação, com a emissão de autorização de utilização. ----------Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada
ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado
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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 seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado
requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará
conforme o disposto no n.º14 do artigo 73.º C do RMUE. -------------A Câmara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento
do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto
no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem
pagas as taxas no valor de 596,42 €. -----------------------------VII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de
infra -estruturas urbanísticas -------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas são
objeto de cálculo ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do
Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). ----Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)
QUADRO I

custos (C)
s/n larg. C/m
C/m2

Faixa de rodagem
- Granito (calçada à portuguesa)
- Betão
Passeios
REDE
- Lancil (Betão)
VIARIA
- Lancil (Granito)
- Pavimento (Betonilha ou blocos
betão)
- Pavimento (Mosaico)
REDE DE ÁGUA
REDE DE
ESGOTOS
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

4,5
0
0
0

Custo (C)

8,53 38,39
13,08 0,00
17,63
39,80

0,00
0,00

€/m
€/m
€/m
€/m

de
0
0
1

15,92 0,00
25,02 0,00
21,61
21,61

€/m
€/m
€/m

1
0

34,12
45,49

34,12
0,00

€/m
€/m

94,12

€/m

18,00

ml

C - custo das obras existentes na via pública
/ m
m - frente do terreno que confronta com a via
pública
Moradia unifamiliar
- alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º

TOTAL
=
423,52

T = C x m x 0,25

€

VIII – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de utilização -De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no
artigo 69 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização
de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho
de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:
Capítulo II
SECÇÃO IV
Subsecção
III
Artigo 54º
nº1
n.º2

Descrição
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Un.

Taxa

Valor

58,00 €

58,00 €

6,90 €

6,90 €

EDIFICAÇÕES
APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS
Apreciação de Autorização de Utilização
Autorização de Utilização de edifícios ou
1
suas frações (taxa geral)
Acresce para habitação, por fogo
1
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SECÇÃO V
ART.º 75
n.º1
n.º2a)
Subsecção V
Artigo 72.º
n.º 1
n.º2

TOTAL-1
VISTORIAS
Vistorias para efeitos
de emissão de
autorização de utilização, ou alteração de
utilização
Taxa geral para a realização de vistorias
para efeitos de emissão de autorização de 1
utilização
Acresce ao valor referido em 1 por cada
unidade de ocupação
1
Habitação unifamiliar
TOTAL-2
CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO
Autorização de Utilização
Concessão de autorização de utilização (taxa
1
geral)
Para habitação, por fogo, acresce ao valor
referido no número 1

64,90 €

55,70 €

55,70 €

12,20 €

12,20 €
67,90 €

29,00 €

29,00 €

11,10 €

11,10 €

TOTAL-3

40,10 €

TOTAL-1
TOTAL-2
TOTAL-3

64,90 €
67,90 €
40,10 €

VALOR GLOBAL

172,90 €

À Consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 05 de janeiro de 2022 --------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins -------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 06.01.2022:
Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR NUNO VAZ, DATADO DE
07.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO BAIRRO DO PENEDO Nº 6 EM
OUTEIRO SECO DE LUÍS FILIPE DA SILVA COM PROCESSO Nº 895/21 E
INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 34/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL
CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 05.01.2022. ---------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I – Pretensão ------------------------------------------------------A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de habitação
unifamiliar, reconstruída sem a respetiva licença de construção –
habitação unifamiliar - a sita no Bairro do Penedo n.º 6, em Outeiro
Seco. -------------------------------------------------------------II – Localização ---------------------------------------------------A edificação localiza-se de acordo com o descrito no requerimento n.º
2529/21 no Bairro do Penedo n.º 6, em Outeiro Seco, Freguesia de
Outeiro Seco, em Chaves. -------------------------------------------III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------3.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------3.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º
895/21 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de
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Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na Classe 1Espaços Urbanos e Urbanizáveis e na Categoria 1.3- Outros Aglomerados.
3.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação --------------------------------------------------------O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei
136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto
no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). ----------IV – Análise Processual -------------------------------------------Através do requerimento n.º 2529/21, vem o requerente solicitar a
legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e
o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar
com emissão de autorização de utilização em virtude da legalização não
contemplar obras. --------------------------------------------------A requerente pretende legalizar a habitação, que foi reconstruída sem
controlo prévio. A habitação unifamiliar é composta por 2 pisos com
área bruta de construção de 264,60 m2. -----------------------------V –Descrição da Intervenção ----------------------------------------O requerente apresenta projeto para legalizar uma edificação destinada
a habitação unifamiliar com área de implantação de 88,00 m2 de 2 pisos,
perfazendo uma área bruta a legalizar de 264,60 m2. ----------------O prédio urbano está descrito no registo da conservatória predial,
registo n.º 2802/20021003 com área de 175,36 m2. -------------------O projeto apresentado propõe r/c e andar, com área bruta de construção
final de 264,60 m2. ------------------------------------------------Face à memória descritiva e justificativa apresentada e que consta em
anexo, é referido: -------------------------------------------------►Que a legalização da construção existente possui uma área de
implantação de 175,36 m2; ------------------------------------------►A intervenção baseia-se na legalização da edificação destinada à
habitação ---------------------------------------------------------►A intervenção a legalizar não necessita de obras; -----------------VI – Análise Processual --------------------------------------------Através do requerimento n.º 2529/21, vem o requerente solicitar a
legalização nos termos do disposto no n.º4 do artigo 73-C do RMUE, e
o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar
com emissão de autorização de utilização em virtude de a legalização
não contemplar obras. ----------------------------------------------A requerente pretende legalizar as obras na edificação, nomeadamente
a reconstrução da edificação existente, a qual possui uma área de
implantação de 175,36 m2, composta por r/c e andar e de área bruta de
construção de 264,60 m2. Pretende ainda a autorização de utilização
da habitação. ------------------------------------------------------Face ao solicitado, pelo requerente, e de acordo com o preceituado no
n.º6 do artigo 73-C do RMUE, pelo que o processo em causa foi à
Comissão de Vistorias, a qual procedeu à realização da Vistoria
Municipal, em conformidade com o plasmado no n.º8 do artigo 73-C
conjugado com os números 6,7 e 9 por forma a legalizar a edificação,
conforme auto n.º 46/2021 de 2/12. ---------------------------------Trata-se, pois, de uma edificação existente, sem execução de obras,
enquadrando-se assim, no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no
n.º 3 do art.º 73-C do RMUE, com a emissão de autorização de
utilização. -------------------------------------------------------De acordo com as razões de facto enunciadas a legalização da operação
urbanística - edificação - não consubstancia obras, pelo que a sua
legalização é titulada por autorização de utilização, em conformidade
com o disposto no n.º 3 do artigo 73º- C do RMUE, não se vendo qualquer
inconveniente na sua emissão. ---------------------------------------
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Considerando ainda, que consta do processo, o projeto de arquitetura
e os termos de responsabilidade em conformidade legal e regulamentar,
garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicáveis relativamente às especialidades. ------------------------VII – Da Proposta em Sentido Estrito -------------------------------Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à
consideração superior a emissão da competente decisão administrativa
de deferimento das obras realizadas sem controlo prévio – legalização
da habitação, com a emissão de autorização de utilização. ----------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 seja deliberado deferir o pedido supra, deverá o interessado
requerer no prazo máximo de 30 dias a emissão do respetivo alvará
conforme o disposto no n.º14 do artigo 73.º C do RMUE. -------------A Câmara possui o prazo de 10 dias, após apresentação do requerimento
do interessado, para a emissão do respetivo alvará, conforme o disposto
no n.º4 do artigo 76 e n.º1 do artigo 64 do RJUE e desde que se mostrem
pagas as taxas no valor de 730,80 €. ----------------------------VIII – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de
infra-estruturas urbanísticas --------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas são
objeto de cálculo ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do
Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). ----Taxa
de
infraestruturas
urbanísticas (T)
QUADRO I
s/n

REDE VIARIA

Faixa de rodagem
Granito
(calçada
portuguesa)
- Betão
Passeios
- Lancil (Betão)
- Lancil (Granito)
Pavimento
(Betonilha
blocos de betão)
- Pavimento (Mosaico)

larg.

custos (C)
C/m
C/m2

Custo (C)

à
4,02
0
0
0

8,53
13,08
17,63
39,80

34,29
0,00

€/m
€/m

0,00
0,00

€/m
€/m
€/m
€/m
€/m

ou

REDE DE ÁGUA
REDE
DE
ESGOTOS
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

0
0

15,92
25,02

1

21,61

0,00
0,00
21,61

1
0

34,12
45,49

34,12
0,00

€/m
€/m

90,02

€/m

24,79

ml

557,90

€

C - custo das obras existentes na via
pública / m
m - frente do terreno que confronta
com a via pública
Moradia unifamiliar
- alínea a) do n.º 1 do artigo
24.º
T = C x m x 0,25

TOTAL
=

IX – Das Taxas Devidas pela Emissão de Autorização de Utilização ----
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De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no
artigo 69 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização
de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho
de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição:
Descrição

Un.

Taxa

Valor

Capítulo II

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

SECÇÃO IV

EDIFICAÇÕES

Subsecção
III

APRECIAÇÃO DE OUTROS PEDIDOS

Artigo 54º

Apreciação de Autorização de Utilização

nº1

Autorização de Utilização de edifícios ou
1
suas frações (taxa geral)

58,00 €

58,00 €

n.º2

Acresce para habitação, por fogo

6,90 €

6,90 €

1

TOTAL-1
SECÇÃO V
ART.º 75
n.º1
n.º2a)

64,90 €

VISTORIAS
Vistorias
para
efeitos
de
emissão
de
autorização de utilização, ou alteração de
utilização
Taxa geral para a realização de vistorias
para efeitos de emissão de autorização de 1
utilização
Acresce ao valor referido em 1 por cada
unidade de ocupação
1
Habitação unifamiliar

55,70 €

55,70 €

12,20 €

12,20 €

TOTAL-2

67,90 €

Subsecção V

CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

Artigo 72.º

Autorização de Utilização

n.º 1

Concessão de autorização de utilização (taxa
1
geral)

29,00 €

29,00 €

n.º2

Para habitação, por fogo, acresce ao valor
referido no número 1

11,10 €

11,10 €

TOTAL-3

40,10 €

TOTAL-1

64,90 €

TOTAL-2

67,90 €

TOTAL-3

40,10 €

VALOR GLOBAL

172,90 €

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

Chaves, 05 de janeiro de 2022 --------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 06.01.2022:
Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR NUNO VAZ, DATADO DE
07.01.2022: -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.7. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A EDIFICAÇÃO DE
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR NO LUGAR DO VALONGO, FONTE DO LEITE EM VALDANTA
DE PESSOA & FILHO LDA. COM PROCESSO Nº 539/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº
2361/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS,
DATADA DE 15.12.2021. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I– Pretensão -------------------------------------------------------A pretensão incide sobre a apresentação dos projetos de especialidades
referentes à construção de um edifício de habitação coletiva, composto
por 6 pisos e com área bruta de construção de 3 836,32 m2 a levar a
efeito no lote n.º 13 do alvará de loteamento n.º 2/2002 e de acordo
com as especificações constantes do 5.ºaditamento do retrocitado
loteamento, no Lugar do Valongo-Fonte do Leite, Freguesia de Valdanta
em Chaves. ---------------------------------------------------------II- Antecedentes ---------------------------------------------------Através dos requerimentos n.º 1925/19, apresentou projeto de
arquitetura para construção de um edifício de habitação coletiva, por
6 pisos e com área bruta de construção de 3 836,32 m2 a levar a efeito
no lote n.º 13 do alvará de loteamento n.º 2/2002 e de acordo com as
especificações constantes do 5.ºaditamento do retrocitado loteamento,
no Lugar do Valongo-Fonte do Leite, Freguesia de Valdanta em Chaves,
e consequente deferimento, conforme deliberação de câmara de
05/08/2021. -------------------------------------------------------III – Localização --------------------------------------------------O terreno objeto de intervenção localiza-se no lote n.º 13 do alvará
de loteamento n.º 2/2002 no Lugar do Valongo- Fonte do Leite, Freguesia
de Valdanta em Chaves. ---------------------------------------------IV – Saneamento e Apreciação Liminar -------------------------------Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se
que o projeto de especialidades apresentado sob requerimento n.º
2679/19, cumpre os termos e o disposto no n.º 4 do artigo 20.º do DecLei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE), bem como fazem parte os
Elementos instrutórios III, constantes do n.º 16 do Anexo I, da
Portaria 113/2015, de 22 de abril. ---------------------------------V- Enquadramento Normas Legais em Vigor ----------------------------– Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------------O processo n.º 539/21, através do requerimento n.º2795/21 tem
enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do RJUE por se
tratar da apresentação dos projetos de especialidades. -------------VI – Responsabilidade ----------------------------------------------Os termos de responsabilidade apresentados estão assinados por
técnicos legalmente habilitados e instruídos ao abrigo da legislação
em vigor, nos termos e disposto no n.º 8 do artigo 20.º do RJUE. ---VII – Análise da pretensão -----------------------------------------Através do requerimento n.º 2795/21, o requerente vem apresentar os
projetos de especialidades, referentes à construção de um edifício de
habitação coletiva, composta por 6 pisos e com área bruta de construção
de 3 836,32 m2. ----------------------------------------------------O projeto de arquitetura foi aprovado por deliberação de câmara de
05/08/2021. --------------------------------------------------------
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VIII - Da Proposta em Sentido Estrito ------------------------------Em coerência com o enunciado, julgo salvo melhor opinião, de deixar à
consideração superior a emissão da competente decisão administrativa
de deferimento do licenciamento referente à construção de um edifício
de habitação coletiva, composto por 6 pisos e com área bruta de
construção de 3 836,32 m2. -----------------------------------------IX - Da Emissão de Alvará ------------------------------------------O requerente deve em conformidade com o disposto no ponto 1 do artigo
76.º do RJUE solicitar a emissão do respetivo alvará de licença,
instruído de acordo com o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15,
nomeadamente os seguintes elementos: -------------------------------n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos
danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei
n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de
obra e pelo diretor de obra; ---------------------------------------q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira
habilitações adequadas à natureza e valor da obra; -----------------r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; -----------------s) Plano de segurança e saúde; -------------------------------------t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013,
de 24 de julho. ----------------------------------------------------Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos
de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de
obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do
anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. --------------X – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de
infraestruturas urbanísticas ---------------------------------------Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das
operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de
liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou
compensações, para além dos inerentes custos administrativos
relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas, para o
caso em apreço, encontram-se isentas ao abrigo do disposto no n.º2 do
artigo 23 do Capitulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº
314/2010). --------------------------------------------------------XI – Das Taxas Devidas pela Emissão do Título ----------------------De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no
artigo 67 do RRMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização
de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) a aplicar no concelho
de Chaves foram efetivadas de acordo com os seguintes mapas de medição:
- Cálculo das taxas administrativas-(TA) --------------------------Descrição

Un.

Taxa

Valor

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO
Secção IV
Subsecção
IV

EDIFICAÇÕES

EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)
Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de
Artigo 66.º edificação
n.º 1
Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação
prévia (taxa geral)
n.º 3
Para habitação multifamiliar, por fogo
a)
Até 100 m2

66,95 €

1

72,50
€

72,50 €
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b)
De 101 m2 a 150 m2
c)
Superior a 150 m2
n.º 16
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração
TOTAL

25
0
24

78,05
€
83,65
€
12,20
€

1.951,25
€
0,00 €
292,80 €
2.311,00
€

À Consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 15 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Conceição Martins. ------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 28.12.2021:
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que seja deferido o pedido de
licenciamento da operação urbanística em causa, nos termos e para os
efeitos expressos no item “VIII-Da Proposta em sentido estrito”, deste
documento. --------------------------------------------------------DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR FRANCISCO CHAVES
DE MELO, DATADO 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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DO TERREIRO DO
SANTO, ARCOSSÓ EM VIDAGO DE ALMOR DOS SANTOS MIRANDA COM PROCESSO Nº
757/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 2347/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR,
ENGENHEIRA CIVIL VITÓRIA DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE 16.12.2021. ---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, com registo de entrada nos serviços da
Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística n.º2200/21,
datado de 17/09/2021, que deu origem ao processo de obras nº757/21, o
Sr. Almor dos Santos Miranda, na qualidade de proprietário, apresenta
um pedido de legalização de obras de alteração e ampliação (já
executadas) num edifício destinado a uma habitação unifamiliar,
composto por 3 pisos (piso -1, piso 0 e piso 1) com Licença inicial
n. º199, passada em 10 de março de 1980, em área dentro do perímetro
de construção estipulado pelo PDM, mas não inserida em loteamento, nos
termos do disposto no artigo 102.º-A, do Decreto Lei nº555/99, de 16
de Dezembro estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,
na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro
e ulteriores alterações, doravante designado por RJUE, que levou a
efeito no prédio abaixo identificado. ------------------------------1.2 A coberto do suprarreferido requerimento, o interessado apresenta
um pedido de isenção de apresentação do Plano de Acessibilidades. --2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO -----------------------------------------2.1 Face à Certidão da Conservatória do registo predial de Chaves,
apresentada, o prédio urbano n.º 1304/20180105 da União de freguesias
de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, sobre o qual
recai a presente operação urbanística, situa-se em Terreiro do Santo,
possuindo uma área total de 184m2, área coberta de 89m2, área descoberta
de 95m2 composto de casa de cave, rés do chão e 1.º andar, confronta
a sul com caminho, a poente e norte com Domingos da Silva Mesquita,
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de nascente com Manuel Ferreira e encontra-se inscrito na matriz sob
o artigo nº814 da respetiva freguesia, que proveio do artigo n.º 337.º,
da extinta freguesia de Arcossó,
de acordo com a reorganização
administrativa do território das freguesias. Pela Ap. 2401 de
2018/01/05, foi registada a aquisição por partilha da herança a favor
de Maria da Graça Ferreira Pereira Miranda c.c. Almor dos Santos
Miranda, ora requerente. -------------------------------------------2.2 De acordo com a caderneta predial urbana obtida via Internet em
2019/02/13, apresentada, o prédio urbano situado no Terreiro do Santo,
Lugar de Arcossó, da freguesia de Vidago (União das freguesias de
Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras), confronta de
norte com Domingos dos Santos Miranda, de Nascente com Manuel Pereira,
de sul com caminho e de poente com Domingos da Silva Mesquita, descrito
como prédio de cave, R/C e 1.º andar, com logradouro, afeto a
habitação, com uma área total do terreno de 184,00 m2, área de
implantação do edifício 89,000 m2, área bruta de construção 271,00 m2
, inscrito na matriz da referida freguesia sob o artigo nº814NIP, que
teve origem no artigo 337, da extinta freguesia de Arcossó, sendo o
ano de inscrição 1983. ---------------------------------------------3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------3.1 Como antecedente ao pedido de legalização de obras apresentado,
regista-se em Arquivo Municipal, o anterior processo camarário n.º
111/1980, em nome de Almor dos Santos Miranda, relativo à construção
de um prédio de habitação de cave, R/C e sótão com a área de 237,26m2,
levada a efeito sobre o referido prédio, tendo-lhe sido atribuído a
Licença n.º199, passada em 10 de março de 1980, tendo sido prorrogado
o prazo até 23/07/1980, depois até 19/01/1981, seguidamente até
17/02/1981 e posteriormente até 16/08/1981. -----------------------3.2. Ocorre, ainda que, em 2018/11/28, o requerente apresentou um
pedido de legalização das obras em referencia e que deu origem ao
processo 964/18. Este pedido, dado que violava normas legais
aplicáveis, foi indeferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara
realizada em 03/02/2020, tendo sido concedida audiência dos
interessados. Em 23/12/2020, a coberto do requerimento n.º2770/20, o
interessado apresenta um pedido de reapreciação do pedido de
legalização em foco, com vista a alterar o sentido de decisão, tendo
o pedido sido indeferido por Deliberação tomada em Reunião de Câmara
realizada em 31/08/2020. -------------------------------------------4. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------4.1 Em resultado da análise aos elementos entregues, após consulta ao
processo supra referenciado e em conformidade com o disposto no artigo
9.º do RJUE e na Portaria n.º 113/15 de 22 de abril ( parte I e no
n.º 15 e n.º16, da parte III, do anexo I), em conformidade com o
artigo 13.º, artigo 15.º e do n.º5 do Artigo 73.º-C, do RMUE, cumpreme informar: -------------------------------------------------------a.
O interessado apresenta pedido de dispensa de projeto de
instalação de gás alegando que se trata de um pedido de legalização e
à data da construção do edifício, o mesmo cumpria os regulamentos e
normas em vigor. Neste contexto uma vez que se trata de um edifício
existente e não sujeito a obras com controlo prévio nos termos do
RJUE, assim como não existe no local rede de abastecimento, considerase de dispensar a obrigatoriedade de apresentação do projeto de
instalação de gás na referida habitação própria; -------------------b.
No referente ao projeto de alimentação e distribuição de energia
elétrica, o mesmo foi substituído por comprovativo da ligação à rede
pública existente; --------------------------------------------------
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c.
No referente ao projeto de infraestruturas de telecomunicações,
o interessado não o submeteu, contudo, o prédio foi inscrito na matriz
em 1983, de acordo com a caderneta predial urbana, apresentada, o que
demonstra que a edificação foi executada em data anterior à entrada
em vigor do DL 146/87, de 24/03, que tornou obrigatória a elaboração
do referido projeto; -----------------------------------------------d.
No referente ao projeto de redes prediais de água, esgotos e
águas pluviais, os mesmos foram substituídos por Relatórios técnicos
acompanhados
por
termo
de
responsabilidade,
acompanhado
de
Comprovativo da ligação à rede pública existente; ------------------e.
No referente ao projeto de estabilidade, o interessado submeteu
relatório técnico acompanhado de termo de responsabilidade. --------4.2. Mais se refere por observação da planta de contrastes, à escala
1/100, é pretensão do interessado a realização de trabalhos de
construção, contudo, o interessado não apresenta calendarização,
para a execução dos trabalhos, nem estimativa orçamental. ----------5. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO (no Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação e no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação)
a)
A
pretensão,
consubstanciada
a
reposição
da
legalidade
urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de
alteração e ampliação executadas, sem a necessária licença, de um
edifício destinado a habitação unifamiliar e não dotado de autorização
de utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A,
do RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, com a epígrafe,
“Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas”,
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em
Diário da Republica, 2.ª série – n.º 207-22, de outubro de 2015,
através do regulamento n. º732/2015, RMUE. -------------------------b)
O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria
municipal, realizada pela comissão municipal responsável, conforme
determina o n.º6, do artigo 73.º C, do RMUE. -----------------------6. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------6.1. Foi feita uma vistoria ao local no dia 25/11/2021 da qual resultou
o auto de vistoria n. º44/2021, em anexo ao processo e que descreve
as seguintes situações: --------------------------------------------a)
O lote de terreno onde se projeta a habitação unifamiliar (…)
não tem autonomia relativamente ao lote, onde se projeta a outra
habitação, cujo processo decorre (…) com o n.º 801/21; -------------b)
(…) há necessidade de correção e/ou adaptação na habitação
unifamiliar, objeto de vistoria. -----------------------------------6.2 Da análise ao processo verifica-se que: ------------------------a)
A alteração da implantação da moradia em relação ao limite tardoz
e lateral esquerdo, apresentam um afastamento inferior a 1,50m. Esta
situação não é viável atendendo à existência de vãos de compartimentos
de habitação, sem garantir as normas legais enunciadas no artigo 73.º
e artigo 75.º do DL n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, que aprovou o
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU); onde se lê; “As
janelas dos compartimentos das habitações deverão ser sempre dispostas
de forma que o seu afastamento de qualquer muro ou fachada fronteiros,
medido perpendicularmente ao plano da janela e atendendo ao disposto
no artigo 75.º (existência de varandas); ---------------------------b)
Para além disso, no limite lateral direito do prédio em causa,
existe um passeio e escadas, com uma largura aproximada de 0,80m, sem
qualquer proteção, face ao desnível relativamente à cota natural
do terreno vizinho, tal situação não poderá ocorrer, pelo que sugerese a utilização de um muro com 1,50m, que funcionará também como guarda
corpos e evita o escoamento de águas pluviais ou de lavagem para o
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prédio vizinho, pelo que a pretensão tal como está edificada viola o
artigo 76.º do RGEU. -----------------------------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------7.1 Pelo que se enunciou nos pontos 4.2 e 6 da presente informação,
constata-se que o pedido de legalização consubstanciada em obras de
alteração e ampliação (já executadas, sem procedimento de controlo
prévio) num edifício destinado a uma habitação unifamiliar, composto
por 3 pisos (piso -1, piso 0 e piso 1) com Licença inicial n. º199,
passada em 10 de março de 1980, em causa viola as seguintes normas
regulamentares: ---------------------------------------------------•
O n.º 5 do artigo 73-C, do RMUE de Chaves e Portaria nº 113/15,
de 22 de abril pelo facto do processo não se encontrar devidamente
instruído; --------------------------------------------------------•
Os artigos 73.º, 75.º e 76.º do RGEU, pelo facto de não cumprir
as normas enunciadas. ----------------------------------------------7.2 Mais se refere o pedido de legalização é suscetível de ser atendido
favoravelmente, desde que o interessado proponha a realização de obras
de correção, de acordo com o expresso no Auto de vistoria n. º44/2021,
emitido em 25/11/2021, designadamente dada a relação funcional entre
partes dos dois imóveis (retratados nos processos nº757/21 (agora em
análise) e n.º 801/21, (também em tramitação nestes serviços), os
mesmos poderão
beneficiar do regime de propriedade horizontal e
cumulativamente cumprir todos as normas legais aplicáveis à pretensão.
7.3 Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas,
sou a propor que o presente processo n.º757/21 esteja presente na
próxima reunião de Câmara, para que o executivo delibere o sentido de
indeferir o pedido de legalização, nos termos da alínea a), do n.º 1
do artigo 24º, do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promoverse audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º, do DL
nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do Procedimento
Administrativo. ---------------------------------------------------Em anexo, Auto de vistoria n.º44/2021, datado de 25/11/2021 --------À consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 16 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Victória J. de Matos Almeida. -------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 04.01.2022:
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
05.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.9. SOLICITA INFORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA NO
LUGAR DO GAMACHO, ARCOSSÓ EM VIDAGO DE AMÉLIA PRESA VARANDAS COM
PROCESSO Nº 188/16 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 2387/SCOU/2021 DA DIVISÃO
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA
SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL VICTÓRIA DE MATOS ALMEIDA, DATADA DE
17.12.2021. --------------------------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------No exercício do direito de audiência prévia, a Sra. Amélia Presa
Varandas, na qualidade de comproprietária, pelo requerimento registado
sob o n.º2877/21, em 18/01/2021 apresenta uma exposição, na sequência
da notificação do oficio ref.ª 430/DOTGU/2021, datado de 16/11/2021,
da intenção de indeferir o pedido de legalização de obras ampliação,
iniciadas sem procedimento de controlo prévio(1), mas com necessidade
de obras de correção para a conclusão das mesmas, num armazém agrícola
existente [ legalizado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara
realizada em 30/11/2017 ao qual correspondeu a emissão do Alvará de
Autorização de Utilização n.º 139/18 (para armazém agrícola com 153m2),
sito no Lugar do Gamacho, em Arcossó e localizado fora do perímetro
urbano, mas
em
espaços agrícolas e florestais, face ao PDM, nos
termos do disposto no artigo 102-A, do DL nº 555/99, de 16/12, na sua
versão final, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação. -------------------------------------------------------2. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO -----------------------------------------2.1 De acordo com Certidão da Conservatória do registo predial de
Chaves, apresentado, o prédio rústico sobre o qual recai a presente
operação urbanística, situa-se em Gamacho e encontra-se inscrito na
matriz sob o artigo nº487, da freguesia de Arcossó, possuindo uma área
total de 9 800m2, uma área descoberta de 9 800m2, composto de vinha,
monte e terreno de cultivo, confronta de norte com Sebastião Santos,
de nascente com Pedro Machado, de sul com Manuel Martins e de poente
com Francisco Gomes. Pela Ap. 2814, de 2010/08/12, foi registada a
aquisição da cota 9/10 do prédio, a favor de Amélia Presa Varandas,
ora requerente por compra; -----------------------------------------2.2. Em face do Modelo 1, comprovativo da declaração para inscrição
de prédio urbano na matriz, apresentado no serviço de Finanças de
Chaves de Chaves em 2018/01/12, o prédio urbano afeto a arrecadação
e arrumos de um piso, situa-se no Lugar do Camacho, Lugar de Arcossó,
a confrontar de norte com Sebastião Santos, de nascente com caminho
público, de sul com Manuel Martins e de poente com Francisco Gomes,
com uma área total de 9 800,00 m2, uma área de implantação do prédio
de 153,00m2, uma área bruta de construção de 153,00m2, inscrito na
matriz sob o artigo provisório P1798, da Freguesia de Vigado (União
das freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das
Paranheiras) e que teve proveio do artigo rústico n.º 479 da mesma
freguesia. O referido prédio encontra-se em nome de Amélia Presa
Varandas na proporção de 1/10 e da Cabeça de casal da herança de Abílio
José Ferreira, na proporção de 9/10 do referido prédio. ------------2.3 Por outro lado são apresentadas duas Declarações dos restantes
comproprietários (folhas 89 e 88 do processo) uma subscrita pela
Sra. Amélia Presa Varandas, na qualidade de responsável pela sua filha
Maria Augusta Ferreira, portadora de deficiência e outra subscrita
pelos restantes herdeiros de cabeça de casal da herança de Abílio José
Ferreira, atestando que os restantes filhos e comproprietários do
imóvel possuem total conhecimento e autorizam o presente projeto que
visa o licenciamento da obra de ampliação de um armazém agrícola. --3. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------3.0 “(…) no local existiu em tempos um armazém agrícola bastante
rudimentar…foi aos poucos beneficiando sem nunca ter obtido as
1

com vista à reposição da legalidade administrativa de uma operação
urbanística sujeita a licença --------------------------------------
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necessárias licenças”, de acordo com o expresso na memória descritiva,
constante do procedimento de legalização inicial. -----------------3.1 Em 18/02/2016, através de uma comunicação interna, o Sr. Arquiteto
Castanheira Penas (na qualidade de Vice-presidente da Câmara
Municipal, do anterior executivo), determinou a deslocação ao local
acima identificado do Sector de Fiscalização Administrativa Municipal,
a fim de verificar a legalidade da
construção existente e que deu
origem ao Processo de Fiscalização n. º24/FIS/2016, da extinta Divisão
de Administração e Fiscalização, DAF. ------------------------------Constam do referido processo de fiscalização os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas nº13/2016Zona C, datada de 23/02/2016; --------------------------------------3.1.2 Informação n. º34/FISC/2016, datada de 08/02/2016, elaborada
pela DAF, no sentido do potencial infrator promover a regularização
da situação, consubstanciada na operação urbanística sem controlo
prévio por parte da administração e inspeção ao local da obra
24/FIS/2016 (acerca do conteúdo da mesma foi notificado pessoalmente,
o Dr. Paulo Cunha, na qualidade de advogado da herança indivisa por
óbito do Sr. Abílio José Ferreira, aos 28/03/2016); ----------------3.2 Processo n.º 188/16, relativo à legalização da operação
urbanística de edificação, já concluída, realizada sem procedimento
de controlo prévio, consubstanciada num armazém agrícola e levada a
efeito sobre o referido prédio provado por Deliberação tomada em
Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 tendo-lhe sido atribuído o
Alvará de Autorização de Utilização n.º 139/18 de 18/10/2018. ------3.3 Em 11/12/2020, foi apresentada uma queixa anónima, que deu origem
a um outro processo de fiscalização n.º129/FIS/2020 (em curso) e que
teve Embargo e levantamento da Participação n.º 6/21, em fase de
tramitação, nos serviços da Divisão de Administração Geral (DAG). --3.4 Em 18/01/2021, a Srª. Amélia Presa Varandas, apresenta um pedido
legalização de obras ampliação, iniciadas sem procedimento de controlo
prévio(2), mas com necessidade de obras de correção para a conclusão
das mesmas, num armazém agrícola existente [ legalizado por
Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 ao
qual correspondeu a emissão do Alvará de Autorização de Utilização n.º
139/18 (para armazém agrícola com 153m2)] sendo que em reunião de
Câmara
realizada
em
11/11/2021,
foi
deliberado,
a
intenção
de indeferimento, da pretensão em causa. A Requerente foi notificada
para se pronunciar sobre a intenção de indeferimento do pedido. ----4. ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRETENSÃO --------------------------------A pretensão, enquadra-se nos termos do nº 7 do artigo 11.º, do DL nº
555/99, sem prejuízo do disposto do artigo 38.º do DL n.º 4/2015, de
7 de janeiro, que aprova o novo Código do Procedimento Administrativo.
5. ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------------------------5.1 Analisada a exposição apresentada, que refere em última análise,
subentende-se que o processo, em presença aguarde até à publicação
de nova legislação sobre medidas e ações a desenvolver no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, atualmente
previstas no DL 124/2006, de 28/06, na sua atual redação, cumpre
informar que o pedido de suspensão, só poderia ser atendido
favoravelmente se a decisão final dependesse da decisão de uma questão
que fosse da competência de outro órgão administrativo ou dos
tribunais, conforme prevê o n.º7 do artigo 11.º do RJUE. ------------
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com vista à reposição da legalidade administrativa de uma operação
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5.2 Contudo, o Gabinete Técnico Florestal emitiu em 09/09/2021, sob
proposta da Informação 028/GTF/2021, parecer desfavorável em relação
à legalização da ampliação do edifício existente, destinado à
atividade agrícola, uma vez que o imóvel não garante uma distância
mínima à extrema de 10 metros, prevista no n.º6, do artigo 16.º do DL
124/2006, de 28/06, na sua atual redação, acrescentando que o referido
imóvel não garante as medidas excecionais de proteção e as medidas
excecionais de contenção, de acordo com o expresso no parecer, cujo
conteúdo deverá ser dado a conhecer à requerente. ------------------6. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------6.1. Assim, não sendo de acolher o fundamento apresentado pelo
requerente
para
a
suspensão,
sou
a
propor
indeferir
a suspensão do procedimento de legalização em causa, pelos motivos
acima indicados. ---------------------------------------------------6.2
Posto
isto
e
tendo-se procedido
à audiência prévia
dos interessados, em coerência com as razões de facto e de direito
acima expostas, sou a propor que o presente processo esteja presente
na próxima reunião de Câmara, para que o executivo delibere
indeferir em definitivo o procedimento de legalização, das obras de
ampliação iniciadas sem procedimento de controlo prévio(3), mas com
necessidade de obras de correção para a conclusão das mesmas, num
armazém agrícola existente [ legalizado por Deliberação tomada em
Reunião de Câmara realizada em 30/11/2017 ao qual correspondeu a
emissão do Alvará de Autorização de Utilização n.º 139/18 (para armazém
agrícola com 153m2)], nos termos da alínea c), do n.º 1 do artigo 24º,
do RJUE. -----------------------------------------------------------6.3 Por último, no novo procedimento e por questões de economia
processual, poderá a requerente solicitar que lhe sejam aproveitadas
todas as peças escritas e desenhadas que se encontrem válidas e
adequadas, de acordo com o Princípio da Boa Administração, artigo 5.º
do CPA. ------------------------------------------------------------À consideração superior --------------------------------------------Chaves, 17 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior, (Victória J. de Matos Almeida, Eng.ª). ---------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 04.01.2022:
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
05.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.10. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO NO LUGAR DOS FORTES,
SANTA MARIA MAIOR EM CHAVES DE ÂNGELO MARTINS FERREIRA, COM PROCESSO
Nº 247/14 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 2366/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR,
ENGENHEIRA CIVIL BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 17.12.2021. --------3

com vista à reposição da legalidade administrativa de uma operação
urbanística sujeita a licença. -------------------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------1.1. Através do requerimento n.º 2319/21, referente ao processo n.º
247/14, o Sr.º Ângelo Martins Ferreira e a Sr.ª Ana Maria Martins
Ferreira, na qualidade de proprietários do lote “E”, solicitam,
alteração à licença de uma operação de loteamento, titulado pelo alvará
nº 09/1988, sito, no lugar dos Fortes, freguesia de Santa Maria Maior
no concelho de Chaves. ---------------------------------------------1.2. De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, o
lote E tem a área total de 1.072,50 m2 e está inscrito na matriz urbana
com o n.º 4558, descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º
1744/20090406, da freguesia de Santa Maria Maior. ------------------2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------2.1. Em 04/08/87, Lícia Martins Correia Núncio de Carvalho, Sabino
Luís Martins Correia e João Manuel Martins Correia, em 04/08/87,
solicitaram a esta autarquia o licenciamento da operação de
loteamento, constituída por oito lotes, a qual se projetou num prédio
rústico, sito no lugar dos Fortes – Estrada de Outeiro Seco, inscrito
na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 759º
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº
41490, a folhas 49 do livro B - 99. --------------------------------2.2. Sob o n/ ofício com a referência 2157/DU/87, de 11/08/87, os
requerentes foram convidados a apresentar aditamento ao projeto de
loteamento, nos termos da informação técnica de 04/08/87. ----------2.3. Em reunião de câmara de 08-03-88, sob proposta da informação
técnica de 21-12-87 foi deliberado aprovar a operação de loteamento,
apresentada sob o requerimento nº 2198. ----------------------------2.4. Em 12-02-88, o Diretor do Serviço de Fortificação e Obras do
Exército da Repartição do Património, emitiu parecer favorável sobre
loteamento em terreno em zona de servidão militar do RIC, devendo os
projetos dos edifícios remetidos à entidade para parecer. ----------2.5. Em 16-08-88 foi emitido o alvará de loteamento nº 9/88, o qual
incidiu sobre o prédio rústico supra referido, nos termos do disposto
no nº 1 do artigo 47º do Decreto-Lei nº 400/84, de 31/12, autorizando
a constituição de oito lotes, identificados pelas seguintes letras
designadas de “A” a “H” e cedendo ao domínio público a área de 240 m2,
para alargamento do caminho. ---------------------------------------2.6. Compulsados os processos administrativos de licenciamento
respeitantes às construções erigidas nos lotes designados com as
letras “A”, “B” e “G”4, conclui-se que os adquirentes dos mesmos lotes,
comparticiparam na cedência de potência para alimentação elétrica dos
imóveis previstos naqueles. ----------------------------------------2.7. Em reunião de câmara de 24 de abril de 2015, sob proposta da
Informação técnica de 14-04-2015, o Executivo deliberou, por
unanimidade, deferir o pedido de alterações às especificações do
alvará de loteamento nº 9/88, solicitado sob o requerimento nº 738/14,
nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9/9, sob a condição de
o Município de Chaves ser compensado, no valor de € 9 453,24 (nove mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e vinte e quatro cêntimos),
pelas áreas não cedidas para os fins devidos, resultantes do pedido
solicitado sob o requerimento nº 738/14. ----------------------------

4

Tituladas pelos alvarás de obras de construção n.º 625/99, 542/90 e
348/96, respetivamente. --------------------------------------------
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2.8.Por despacho datado de 09-12-2016, do então Vereador Responsável
pela Gestão Urbanística, Srº Arquiteto Castanheira Penas, o qual
recaiu sobre a INFORMAÇÃO Nº1171/SCOU/2016, foi praticado o despacho
de Saneamento e Apreciação Liminar, para os requerentes apresentarem
no prazo de 15 dias, os elementos em falta, mencionados no item 3.2
da informação técnica, retro citada, nos termos do artigo 108º do
Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº
4/2015 de 7/1. -----------------------------------------------------2.9. De acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 71º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo DecretoLei nº 136/2014, de 9/9, os interessados tinham o ônus jurídico para
no prazo de um ano, a contar da notificação do ato de deferimento do
pedido de alteração à licença, apresentarem todos os projetos
inerentes à realização das obras de urbanização, cujo projeto de
divisão fundiária foi aprovado em reunião de câmara de 24-04-2015. -2.10. O prazo concedido por despacho superior de 09-12-2016, para a
apresentação dos elementos em falta, referentes às obras de
urbanização necessárias à implementação da 1ª alteração à licença,
titulada pelo alvará nº 9/88, expirou em 08-12-2016. ---------------2.11. O pedido de prorrogação do prazo, solicitado sob o requerimento
nº 2319/16, para a apresentação dos elementos em falta, referentes às
obras de urbanização e mencionados no item 3.2 da INFORMAÇÃO Nº
1171/SCOU/2016, encontra-se tacitamente deferido, de acordo com o
disposto na alínea c) do artigo 111º do Código de Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, com
posteriores alterações. --------------------------------------------2.12. Em reunião de câmara de 22 de Junho de 2020, sob proposta da
Informação técnica Nº 760/SCOU/2020, o Executivo deliberou, por
unanimidade, declarar caducada a aprovação das alterações à licença,
titulada pelo alvará de loteamento nº 9/88 e solicitadas sob o
requerimento nº 738/14, nos termos do disposto na alínea a) do artigo
71º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão final, as quais
se projetavam no lote designado pela letra “E”, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 4558º e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº
1744/20090406, o qual derivou do loteamento titulado pelo alvará nº
9/88, incidente sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial da
freguesia de Santa Maria Maior sob o artigo 759º e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº41490. ----------3. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ---------------------------------3.1. O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I,
do ponto I e no n.o 13, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de
abril, nomeadamente: ------------------------------------------------ Certidão da Conservatória do Registo Predial, referente aos lotes
A, B, C, D, E, F, G e H; -------------------------------------------- Planta de localização à escala 1/5.000; --------------------------- Planta de localização à escala 1/25.000; -------------------------- Extrato da Planta de ordenamento e condicionantes do P.D.M; ------- Ficha de elementos estatística; ----------------------------------- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; -------------------Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto e pelo
coordenador de projeto, quanto ao cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ Comprovativo de contratação de seguro de responsabilidade civil do
técnico; ----------------------------------------------------------- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de caráter
profissional; ------------------------------------------------------
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- Declaração de responsabilidade de compatibilidade entre papel e
formato digital; ---------------------------------------------------- Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de loteamento
(MDJ); ------------------------------------------------------------- Planta síntese aprovada, proposta e alterações; ------------------- Planta e perfil dos lotes; ---------------------------------------- Ficha de caracterização dos lotes; -------------------------------- Planta de síntese da proposta; ------------------------------------ Planta de vermelhos e amarelos; ----------------------------------- Planta de acessibilidades; ---------------------------------------- Pormenores de acessibilidades; ----------------------------------- Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de
responsabilidade do autor e declaração da ordem dos engenheiros; ---- Estimativa orçamental; -------------------------------------------- Medições e orçamentos; -------------------------------------------4. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------4.1. No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação -------------4.1.1. O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto
no artigo 27, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de dezembro alterado pelo
Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, por se tratar de um pedido
de alteração à licença. --------------------------------------------4.2. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------4.2.1. De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
n.º 34 A o prédio está inserido num espaço da Classe 1 – Espaço Urbano
e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ---------------4.2.2. Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições
de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente:
4.2.2.1. Servidão militar constituída pelo Quartel do Alto da
Trindade, Carreira de Tiro e Forte de São Neutel, estabelecida no
Decreto n.º 25/70; -------------------------------------------------4.2.2.2. Da compulsa do presente processo administrativo, consta a
folha 140, relativa a parecer favorável da Direção-Geral de Armamento
e Infraestruturas de Defesa. ---------------------------------------4.3. No Regulamento Municipal --------------------------------------4.3.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 11.º Alterações à licença ou comunicação prévia do Regulamento Municipal
da Urbanização e da Edificação. ------------------------------------4.4. No Alvará de Loteamento 09/1988 -------------------------------4.4.1. Do Alvará de Loteamento n.º 09/1988 constam as seguintes
especificações: ---------------------------------------------------N.º de lotes

Área do lote (m2)

A
B
C
D
E
F
G
H

1.179,00
804,00
888,00
1.104,00
1.072,50
864,00
610,00
438,50

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------5.1. O pedido em análise, consiste na alteração às especificações, do
lote designado pela letra “E”, no que se refere aos seguintes
parâmetros: --------------------------------------------------------5.1.1. Aumento do número de lotes, passando de oito para nove,
resultantes da diminuição da área do lote designado pela letra “E”,
em benefício da criação de um novo lote, designado pela letra “I”; --5.1.2. O lote designado pela letra “E”, altera a área, a configuração
e a implantação, mantendo-se o mesmo uso, destinando-se a habitações
unifamiliares com piso 1, piso2 e piso 3. A alteração da implantação
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das habitações altera os afastamentos inicialmente previstos no lote
designado pela letra “E”, ficando os lotes designados pelas letras “E”
e “I” (novos) com afastamentos mínimos de 4,00 m; -----------------5.1.3. Aumento da área de implantação do lote designado pela letra
“E”, de 42,00 m2, aumentando de 129,00 m25, para 171,00 m2; ---------5.1.4. Aumento da área de construção do lote designado pela letra “E”,
em 62,00 m2, passando de 258,00 m26 para 320,00 m2; -----------------5.1.5. Aumento do número de pisos acima da cota de soleira, em 1 piso;
5.1.6. O lote designado pela letra “I” (novo lote a criar) tem as
seguintes especificações: ------------------------------------------ Área do lote = 530,00 m2; ----------------------------------------- Área de implantação máx. = 171,00 m2; ----------------------------- Área bruta de construção máx = 320,00 m2; ------------------------- Número de pisos acima da cota de soleira máx. = 3; ---------------- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 0; -------------------- Volume de construção (m3) = 960,00 m3 ----------------------------------------------- Utilização prevista = Piso 1 – Garagem e arrumos; ----------------Piso 2 – Habitação; ------------------------------------------------Piso 3 – Habitação; ------------------------------------------------- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- Estacionamento privativo = 3; ------------------------------------- Cércea máxima = 10,50 m; -----------------------------------------5.2. As especificações dos lotes A, B, C, D, F G e H permanecem
inalteradas. ------------------------------------------------------5.3. Não se prevê qualquer alteração nas infraestruturas existentes,
encontrando-se
as
mesmas
executadas,
de
acordo
com
a
Informação/Proposta N.º 570/DOP/2021, datado de 25 de novembro de
2021. -------------------------------------------------------------5.4. Verifica-se um aumento da área bruta de construção de 382,00 m2
com as alterações propostas. ---------------------------------------5.5. Nos termos das disposições combinadas previstas no n.º 5, do
art.º 44.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e no art.º
28.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a alteração
à licença da operação de loteamento em análise, está sujeita ao regime
de cedências, pelo facto de haver um aumento da área de construção. 5.6. Neste contexto, e atento o disposto no n.º 5, do art.º 44.º do
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a alteração à licença,
em análise fica sujeita às cedências e compensações previstas para as
operações de loteamento, tendo assim de cumprir o disposto sobre tal
matéria nos artigos 43º e 44º do RJUE, e nos artigos 20.º e 21.º do
Regulamento do Plano Diretor Municipal. ----------------------------5.7. Uma vez que com esta alteração, há um aumento da área bruta de
construção proposta para os lotes designados pelas letras “E” e “I”
em 382,00 m2, deverá ser cedida para equipamento público o
correspondente a 25% dessa área, a saber – 95,50 m2, de acordo com o
estipulado na alínea b), do nº 2, do artigo 21º do Regulamento do PDM.
5.8. Uma vez que não há lugar a essa cedência, deverá o Município ser
compensado pela área não cedida, calculadas como determinado no artigo
30º do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela Realização de Operações Urbanísticas, a saber: ----------------C=L x K x A (m2) x V/2 = 1,0 x 0.25 x 95,50 m2 x 492,00 /2=5.873,25 €.
5

Área de implantação obtida por medição na planta síntese do alvará
de loteamento inicial 9/88. ---------------------------------------6 Área de construção obtida pela multiplicação da área de implantação
e o número de pisos previstos na memória descritiva do alvará de
loteamento inicial 9/88. -------------------------------------------
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5.9. No que se refere às alíneas a) e c), do n.º 2, do artigo 21º do
Regulamento do PDM não está previsto, o seu cumprimento uma vez que,
as mesmas dependem do valor da área do terreno, que neste caso se
mantém inalterado. -------------------------------------------------6. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------6.1. Considerando que o pedido se encontra instruído com os elementos
mencionados na Portaria 113/2015, de 22 de abril e com o Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação. -----------------------------6.2. Considerando que são respeitados todos os parâmetros urbanísticos
e que, no pedido objeto de análise, não se verificam violações às
normas legais e regulamentares aplicáveis. -------------------------6.3. Considerando que nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 27º,
do Dec.- Lei 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º
136/2014, de 9 de Setembro, a alteração à licença de operação de
loteamento só é precedida de consulta pública, quando a mesma esteja
prevista em regulamento municipal, ou, quando sejam ultrapassados os
limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do referido diploma legal,
o que não se verifica no caso ora em apreciação. -------------------6.4. Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 27º, do Decreto-Lei
n.º 555/99 de 16 de Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de
9 de Setembro, a alteração à licença de operação de loteamento não
pode ser aprovada, se ocorrer oposição escrita da maioria dos
proprietários dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito,
o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no
prazo de 10 dias. --------------------------------------------------6.5. Face ao que vem a ser dito, deverão ser notificados os
proprietários dos lotes constantes do alvará de loteamento n.º 9/1988,
para, no prazo de 10 dias, caso assim o entendam, se pronunciarem
sobre as alterações às condições de licença da referida operação de
loteamento. -------------------------------------------------------6.6. Assim, de acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 3 do artigo 11.º,
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e uma vez que o
número de lotes é inferior a 15, há lugar à notificação pessoal para
os proprietários identificados dos lotes nº A, B, C, D, F,G e H, paras
as moradas constantes das certidões de registo predial entregues pelos
requerentes. ------------------------------------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o
estabelecido no diploma aplicável (RJUE)propõe-se superiormente, a
adoção da seguinte estratégia procedimental: -----------------------7.1.1. A notificação dos proprietários dos lotes nº A, B, C, D, F, G
e H, nos termos do nº 3, do artigo 27º, do Dec.- Lei 555/99, de 16 de
Dezembro alterado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, para,
caso entendam, se pronunciarem, no prazo de 10 dias, sobre a alteração
às condições da licença, constantes do alvará de loteamento n.º 9/1988.
7.1.2. Mais se informa, que o pedido de alterações às condições de
licença da operação de loteamento, se encontra disponível para
consulta nestes serviços (Divisão de Ordenamento do Território e
Gestão Urbanística). -----------------------------------------------À Consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 17 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 04.01.2022:
Atenta à fundamentação de facto e de direito enunciada na presente
informação, sou de propor superiormente que se encetem os
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procedimentos administrativos prescritos no item “7. Proposta de
Decisão” deste documento. ------------------------------------------À consideração superior do Sr. Presidente, Dr. Nuno Vaz. -----------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
05.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.11. PEDIDO DE VISTORIA DE SEGURANÇA E SALUBRIDADE EM EDIFÍCIO SITUADO
NA RUA CENTRAL, SEIXO, NA FREGUESIA DE LOIVOS E PÓVOA DE AGRAÇÕES DE
JOSÉ MANUEL LAMEIRÃO BOTELHO NOBRE, COM PROCESSO Nº 94/21 E INFORMAÇÃO
TÉCNICA Nº 2439/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL CONCEIÇÃO
REI, DATADA DE 28.12.2021. -----------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº
278/21, constante no processo nº 94/21, o Sr.º Dr.º José Manuel
Lameirão Botelho Nobre, na qualidade de
empresário e munícipe,
solicitou
a
realização de vistoria técnica sobre o estado de
conservação do edifício7, situado na rua Central, no Seixo, com o
pátio comum e entrada principal da Casa Grande do Seixo, nos termos
do disposto no artigo 90º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16/12, com
posteriores alterações. --------------------------------------------2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------Relativamente ao assunto referido em epígrafe, existem os antecedentes
a seguir mencionados, constantes no processo registado com o nº 444/10:
2.1-Exposição registada com o requerimento nº 2371/13, subscrita pela
Dª Susana Cláudia Percheiro Botelho Antunes Fonseca, na qualidade de
locatária do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de
Loivos sob o artigo 563 ( posteriormente inscrito na União das
freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 785), na qual
vem a processo solicitar uma visita ao local com fins de fiscalização
ao referido processo e obra pelos seguintes motivos: --------------1.“Foi vedado um acesso aos baixos do edifício contíguo ao
intervencionado pelo projeto, baixos esses pelos quais sou responsável
na qualidade de locatária e aos quais deixei de ter acesso sob qualquer
forma8. ------------------------------------------------------------Essa obra de fecho do acesso não estava contemplada no projeto de
arquitetura e não foi autorizada pelo proprietário. ----------------2.Os materiais utilizados no revestimento/construção das paredes no
interior do pátio comum a ambos os proprietários não me parece de
acordo com o autorizado para edifícios com aquelas características,
inserido numa zona classificada. -----------------------------------Dificilmente terá sido autorizado/licenciados para obra pelos serviços
municipais. -------------------------------------------------------3.As caixilharias das janelas destoam do restante edifício e daquilo
que estava previsto em projeto, no sentido de preservar a traça do
7

Inscrito na União das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob
o artigo 785, propriedade da Dª Maria Lisete Percheiro Botelho. ----8 O sublinhado é nosso. --------------------------------------------
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edifício. Foram autorizadas caixilharias de PVC, em vez das de madeira
inicialmente previstas. --------------------------------------------Pelos motivos expostos e outros eventualmente existentes e passíveis
de deteção, solicito assim uma visita de fiscalização ao edifício, na
medida em que me sinto prejudicada pelo acontecido. ----------------Solicito ainda uma cópia das peças escritas do processo em causa9 --2.2 - Ficha de Acompanhamento de operações Urbanísticas Nº 41/2012 –
ZONA C, subscrita pelos fiscais municipais, Sr.º Eduardo Manuel
Teixeira Carneiro e Dª Isabel Cristina Sousa Silva Videira. --------2.3 - INFORMAÇÃO Nº 165/DAF/FISC/2012, de 05-09-201, da então Chefe
de Divisão de Administração e Fiscalização, Dr.ª Sandra Lisboa,
propondo a seguinte estratégia procedimental: ----------------------•
Arquivamento do presente assunto. ----------------------------•
Enviar à então Divisão de Gestão Urbanística e Territorial, as
fotocópias da Ficha de Acompanhamento de Operações Urbanísticas Nº
41/2012 – ZONA C, e da INFORMAÇÃO Nº 165/DAF/FISC/2012, para anexar
ao processo nº 444/10. ---------------------------------------------2.4 - Alvará de Obras de Reconstrução/Ampliação Nº 21/12, emitido em
16-02-2012, em nome de José Manuel Lameirão Botelho Nobre, titulando
a licença para a reconstrução do imóvel, o qual se projeta sobre o
prédio urbano, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Loivos
sob o artigo 773-P e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Chaves com o nº 1042. ----------------------------------------------2.5 - Alvará de Autorização de Utilização Nº 76/14, emitido a 25-062014, a pedido de José Manuel Lameirão Botelho Nobre, titulando a
autorização de utilização do prédio urbano, inscrito na matriz predial
urbana da freguesia de Loivos sob o artigo 773-P e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Chaves com o nº 1042, dada por
despacho superior de 23-06-2014. -----------------------------------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 1601/SCOU/2021 de 13-08-2021, propondo-se a
realização de vistoria técnica a 7 de Setembro de 2021 ao edifício
situado na Rua Central, no Seixo, inscrito na matriz predial da União
das freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 785,
propriedade da Dª Maria Lisete Percheiro Botelho. -----------------3.2 -Mediante o ofício com a referência 377/DOTGU/2021, de 16-08-2021,
registado no Serviço de Expediente com o nº 2341, a interessada tomou
conhecimento do dia previsto para a concretização da vistoria técnica
ao edifício supra- referido. ---------------------------------------3.3 -Realização no dia 7 de Setembro de 2021, de uma vistoria técnica,
a que se refere o artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, com vista a verificar as condições de segurança e
salubridade, do prédio urbano inscrito na matriz predial da
anteriormente designada
freguesia de Loivos sob o artigo 563 e
atualmente inscrito na União das freguesias de Loivos e Póvoa de
Agrações sob o artigo 785º. ----------------------------------------4 -DA REALIZAÇÂO DAS OBRAS PROPOSTAS NO AUTO DE VISTORIA DE 07-09-2021
4.1 -No seguimento da reclamação, apresentada pelo requerente, acerca
do estado de conservação e de salubridade do edifício, sito na Rua
Central, no Seixo, inscrito na matriz predial da União das freguesias
de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 785, foi realizada uma
vistoria técnica, a que se refere o artigo 90º do Decreto-Lei nº
555/99, de 16/12, na sua versão final, da qual foi lavrado AUTO DE
9

O sublinhado é nosso. --------------------------------------------
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VISTORIA, o qual se reproduz para todos os efeitos legais, na presente
informação técnica: ------------------------------------------------4.2 - Em anexo ao requerimento registado com o nº 278/21, constam
fotografias retratando o estado de conservação do edifício, construído
no prédio urbano inscrito na matriz predial da União das freguesias
de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 785º e do pátio comum ao
prédio urbano inscrito na União daquelas freguesias sob o artigo 773
e descrito na Conservatória do Registo predial de Chaves com o nº
1042, propriedade do queixoso. -------------------------------------4.3 - De modo a suprimir as anomalias descritas no item 3.1, do Auto
de Vistoria Técnica e para melhoria da segurança e salubridade de
ambos os edifícios, situados na Rua Central, no Seixo, 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)
Realização de limpeza do pátio comum. ------------------------b)
Substituição do vidro partido na janela no Alçado Principal do
imóvel, objeto de vistoria. ----------------------------------------c)
Retirar a tranca do portão de acesso ao pátio comum, com eventual
substituição de fechadura com mais segurança, de forma a poder ser
usada a qualquer hora do dia por ambos os proprietários dos imóveis,
supra -referidos que confinam com o pátio comum. ------------------4.4 - O prazo proposto pela comissão de vistorias, para a realização
das obras, mencionadas nas alíneas a), b) e c) do item 4.3, da presente
informação técnica é fixado em 90 dias. ----------------------------4.5 - Mais se informa que, de acordo com as fotografias enviadas10,
pela Dª Susana Antunes Fonseca, filha da proprietária11
do prédio
urbano inscrito na matriz predial da União das freguesias de Loivos e
Póvoa de Agrações sob o artigo 785º, o imóvel aparenta estar em
razoável estado de conservação no seu interior. --------------------5 - PARECER --------------------------------------------------------5.1 - Atenta ao antecedente mencionado no item 2.1, da presente
informação técnica, sou a propor que o pedido de fotocópias solicitado
sob o requerimento nº 2371/13, seja atendido favoravelmente, nos
termos do disposto no artigo 82º do Código de Procedimento
administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/20215 de 7/1. -------5.2 - Neste contexto, proponho que sejam fornecidas cópias simples à
Dª Susana Cláudia Percheiro Botelho Antunes Fonseca, Rua das Torres
das Flores, Ent. 8-A, 9º Andar Urbanização da Levada, 5000- 419 VILA
REAL, as peças escritas e desenhadas, referentes ao projeto de
alterações, constantes no processo nº 444/10, a folha nº 337 ( Planta
do Andar), a folha nº 338 (Planta do Rés-do-Chão) e a folhas nº 348 à
nº 350 ( Memória Descritiva e Justificativa). ----------------------6 - PROPOSTA DE DECISÃO --------------------------------------------Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem
como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,
tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------6.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara,
propondo-se
ao
Executivo
que
sejam
praticadas
as
seguintes
deliberações: -----------------------------------------------------•
Delibere, nos termos do
disposto no nº 2 do artigo 89º do
Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei nº 66/2019,
de 21/5, a realização das obras mencionadas nas alíneas a), b) e c)
10
11

Via email, no dia da vistoria – dia 7 de setembro, às 9:12. -----Maria Lisete Percheiro Botelho. ----------------------------------
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do item 4.3, da presente informação técnica, de modo a suprimir as
anomalias descritas no Auto de Vistoria Técnica de 07-09-2021 e para
correção das más condições de segurança e salubridade do edifício,
objeto de vistoria e pátio comum com o edifício do queixoso. ------•
Delibere aprovar o prazo de 90 dias, proposto pela comissão de
vistorias, para a realização das obras, necessárias à correção das más
condições de segurança e salubridade dos edifícios supra- referidos.
6.2 - Dê-se a conhecer a resolução que recair sobre a presente
informação técnica e auto de vistoria elaborados a 07-09-2021, à
proprietária a seguir mencionada para a realização substituição do
vidro partido na janela e em conjunto com o queixoso das obras
preconizadas na alínea b) do item 4.3 da presente informação técnica:
-Maria Lisete Percheiro Botelho, Rua das Torres das Flores, Entrada
8-A, 9º A, 5400 – 419 CHAVES. --------------------------------------6.3 - Notificar o requerente da resolução que recair sobre a presente
informação técnica e auto de vistoria elaborado a 07-09-2021. ------6.4 - Sejam fornecidas cópias simples à Dª Susana Cláudia Percheiro
Botelho Antunes Fonseca, Rua das Torres das Flores, Entrada 8-A, 9º
Andar Urbanização da Levada, 5000- 419 VILA REAL, das peças escritas
e desenhadas, referentes ao projeto de alterações,
constantes no
processo nº 444/10, a folha nº 337 ( Planta do Andar), a folha nº 338
(Planta do Rés-do-Chão) e a folhas nº 348 à nº 350 ( Memória Descritiva
e Justificativa), nos termos do disposto no artigo 82º do Código de
Procedimento administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/20215 de
7/1 com pagamento prévio. ------------------------------------------EM ANEXO: ----------------------------------------------------------- Caderneta predial urbana inscrito na matriz predial da União das
freguesias de Loivos e Póvoa de Agrações sob o artigo 785º. --------À Consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 28 de dezembro de 2021 -------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Conceição Rei. ----------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 06.01.2022:
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
10.01.2022: -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.12. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO TERREIRO DO SANTO EM
ARCOSÓ, VIDAGO DE DOMINGOS DA SILVA MESQUITA COM PROCESSO Nº 801/21 E
INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 0027/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA
VICTÓRIA MATOS ALMEIDA, DATADA DE 05.01.2022. ----------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------1.1 O presente requerimento, com registo de entrada nos serviços da
Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística n.º 2 259/21,
datado de 30/09/2021, que deu origem ao processo de obras nº 801/21,
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com vista à legalização de obras de alteração e ampliação, realizadas
num prédio supostamente aquando da sua construção, destinado a uma
habitação unifamiliar, com Licença (inicial) n.º 99/80, passada em 06
de fevereiro de 1980, inserida em perímetro de construção
estipulado pelo PDM, mas não inserida em loteamento, nos termos do
disposto no artigo 102.º-A, do Decreto Lei nº555/99, de 16 de Dezembro,
que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na
redação conferida pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e
ulteriores alterações, doravante designado por RJUE,
que levou a
efeito no prédio abaixo identificado, localizado em Terreiro do Santo,
em Arcossó, da freguesia de Vidago (União das freguesias de Vidago,
Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras). -------------------1.2 A coberto do suprarreferido requerimento, o interessado apresenta:
c)
Pedido de isenção de apresentação do Plano de Acessibilidades; d)
Dispensa de apresentação do projeto de rede de gás. ----------2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------Como antecedentes à presente pretensão, registam-se em Arquivo
Municipal os seguintes processos camarários: ----------------------2.1 Processo n.º 52/80, em nome de Domingos da Silva Mesquita,
referente ao licenciamento da obra de “Construção de um prédio de R/C,
1.º e 2.º andares (também designado águas furtadas), com a área de
250,25m2”, à qual foi atribuído a Licença n.º99, passada em 06 de
fevereiro de 1980. ------------------------------------------------2.2 Processo n.º 1023/21, em nome de Domingos da Silva Mesquita,
referente ao pedido de legalização das obras de “construção” de uma
habitação unifamiliar, sito no local supra referenciado, que
corresponde ao presente processo, teve uma apreciação desfavorável,
através da deliberação camarária, de 03/02/2020, tendo-se feito
audiência prévia do interessado sobre o projeto de decisão de
indeferimento (oficiado através de email remetido em 20/02/2020). -2.2.1 Ocorre, ainda que, em 23/12/2020, a coberto do requerimento
n.º2769/20, o interessado apresenta um pedido de reapreciação do
pedido de legalização em foco, com vista a alterar o sentido de
decisão, tendo sido proposta informação desfavorável ao referido
pedido por quanto o processo encontrava-se concluído. -------------3. IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO -----------------------------------------3.1 Face à Certidão da Conservatória do registo predial de Chaves,
apresentada, o prédio urbano n.º 1305/20180105 da União de freguesias
de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, sobre o qual
recai a presente operação urbanística, situa-se em Terreiro do Santo,
possuindo uma área total de 307m2, área coberta de 122m2, área
descoberta de 185m2 composto de casa de rés do chão, primeiro andar
e águas furtadas, confrontando de norte com Amélia Salgado, de nascente
Manuel Pereira, de sul com Almor dos Santos Miranda e de poente com
caminho. Encontra-se inscrito na matriz sob o artigo nº 822 da
respetiva freguesia. Pela Ap. 2402 de 2018/01/05 foi registada a
aquisição por partilha da herança a favor de Maria Rosa Ferreira
Pereira Mesquita c.c. Domingos da Silva Mesquita, ora requerente. --3.2 De acordo com a caderneta predial urbana obtida via Internet em
2019/02/13, apresentada, o prédio urbano situado no Terreiro do Santo,
Lugar de Arcossó, da freguesia de Vidago (União das freguesias de
Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras), confronta de
norte com Amélia Salgado, de Nascente com Manuel Pereira, de sul com
Almor dos Santos Miranda e de poente com caminho, descrito como prédio
de R/C, 1.º andar e Águas furtadas, afeto a habitação, com uma área
total do terreno de 307,00 m2, área de implantação do edifício 122,000
m2, área bruta de construção 288,00 m2 , inscrito na matriz da referida
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freguesia sob o artigo nº 822 NIP, que teve origem no artigo 339, da
extinta freguesia de Arcossó, sendo o ano de inscrição 1983. -------4. CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO -------------------------------------As alterações executadas e alvo do presente procedimento de
legalização, consistem designadamente na redelimitação do polígono do
prédio urbano, na alteração da localização e do polígono de implantação
do imóvel,
abertura, redefinição e fecho de vãos de ventilação e
iluminação, alteração da compartimentação interior, assim como pela
ampliação, motivada pela construção de
alpendre ao nível do R/C
encimado por terraço no alçado posterior e ampliação da varanda ao
nível do 1º andar, (aumentando assim a área de construção,
comparativamente ao projeto aprovado). -----------------------------5. ANÁLISE DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO ----------------------------------Analisados os elementos instrutórios, ao abrigo do disposto no artigo
20.º do RJUE, verifica-se que: -------------------------------------a)
O imóvel apresenta um afastamento inferior a 1,50m, no alçado
lateral direito, motivado pela alteração da implantação e pela
construção de um alpendre ao nível do R/C encimado por terraço no
alçado posterior e ampliação da varanda ao nível do 1º andar, no alçado
principal. Esta situação não é viável e atendendo ao disposto no artigo
75.º, que remete para o artigo 73.º, do DL n.º 38 382, de 7 de agosto
de 1951 e que aprovou o Regulamento Geral das Edificações Urbanas
(RGEU); -----------------------------------------------------------b)
O intervalo entre a fachada principal, da habitação em análise,
na qual existem vãos de compartimentos habitáveis e a edificação (a
que reporta o processo n.º 767/21), é inferior a 10m, conforme o
preceituado no artigo 60º, do RJUE. --------------------------------c)
Existem discrepâncias, entre o polígono do terreno agora
apresentado e o polígono do terreno do projeto inicialmente aprovado
(processo n.º 52/1980); --------------------------------------------d)
A Declaração do autor do levantamento topográfico não está
corretamente elaborado, de acordo com a minuta constante do n. º12,
do artigo 13.º do RMUE; --------------------------------------------e)
A Declaração de conformidade digital não se encontra subscrita
pelo Arquiteto. ----------------------------------------------------6. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO (no Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação e no Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação)
a)
A
pretensão,
consubstanciada
a
reposição
da
legalidade
urbanística de uma operação urbanística ilegal, isto é, obras de
alteração e ampliação executadas, sem a necessária licença, de um
edifício destinado a habitação unifamiliar e não dotado de autorização
de utilização, enquadra-se no disposto nos artigos n.º 102 e 102.º-A,
do RJUE, em articulação com o artigo 73.º-C, com a epígrafe,
“Procedimento
de
legalização
de
operações
urbanísticas”,
do
Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação, publicado em
Diário da Republica, 2.ª série – n.º 207-22, de outubro de 2015,
através do regulamento n. º732/2015, RMUE. ------------------------b)
O procedimento de legalização é sempre precedido de vistoria
municipal, realizada pela comissão municipal responsável, conforme
determina o nº 6, do artigo 73.º C do RMUE. -----------------------7. APRECIAÇÃO TÉCNICA (de acordo com a legislação em vigor) --------7.1. Em 16/12/2021 em deslocação ao local, não foi possível proceder
à referida vistoria ao imóvel, pelo facto do requerente não se
encontrar presente, conforme teor do auto de vistoria nº 49/2021, em
anexo ao processo. -------------------------------------------------7.2. Da análise ao processo também foi possível aferir que o terreno
onde se encontra implantada a habitação unifamiliar, em causa, não tem
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autonomia relativamente ao terreno, onde se projeta a outra habitação
(cujo processo decorre com o n.º 757/21) sendo o titular o Sr. Almor
dos Santos Miranda, alegadamente o imóvel requer obras de correção
e/ou adaptação. ----------------------------------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------7.1 Pelo que se enunciou nos pontos 5 e 7 da presente informação,
constata-se que o pedido de legalização consubstanciada em obras de
alteração e ampliação (já executadas, sem procedimento de controlo
prévio) num edifício, destinado a uma habitação unifamiliar, composto
de R/C, 1.º e 2.º andares (também designado águas furtadas), com a
área de 250,25 m2”, à qual foi atribuída a Licença n.º 99, passada em
06 de fevereiro de 1980, em causa viola as seguintes normas
regulamentares: ---------------------------------------------------•
O n.º 5 do artigo 73-C, do RMUE de Chaves e Portaria nº 113/15,
de 22 de abril pelo facto do processo não se encontrar devidamente
instruído; --------------------------------------------------------•
Os artigos 73.º e 75.º, do RGUE, pelo facto de não cumprir as
normas enunciadas. -------------------------------------------------7.2. Mais se refere o pedido de legalização é suscetível de ser
atendido
favoravelmente,
desde
que
o
interessado
proponha
designadamente a realização de obras de correção, dada a relação
funcional entre partes dos dois imóveis retratados nos processos nº
801/21 (agora em análise) e n.º 757/21, (também em tramitação nestes
serviços), os mesmos poderão beneficiar do regime de propriedade
horizontal e cumulativamente cumprir todos as normas legais aplicáveis
à pretensão. -------------------------------------------------------7.3. Em coerência com as razões de facto e de direito acima expostas,
sou a propor que o presente processo n.º 801/21 seja presente na
próxima reunião de Câmara, para que o executivo delibere no sentido
de indeferir o pedido de legalização, nos termos da alínea a), do n.º
1 do artigo 24º, do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, devendo promoverse audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 122º, do DL
nº4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo Código do Procedimento
Administrativo. ---------------------------------------------------Em anexo, Auto de vistoria nº 49/2021, datado de 16/12/2021. ------À consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 05 de janeiro de 2022. -------------------------------------A Técnica Superior, Engenheira Victória J. de Matos Almeida. -------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 06.01.2022:
Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
07.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.13. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI - PROCESSO
467/21 – ANTÓNIO JOAQUIM COELHO MOURÃO – RUA BISPO IDÁCIO, Nº 37 E 39,
FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 393/UVCH/21, DA UNIDADE
DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, Dr.ª EVA
BASÍLIO, DATADA DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021. --------------------------
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------O Sr. António Joaquim Coelho Mourão, na qualidade de proprietário, das
frações B, C, D e F, veio através do requerimento nº 1481/21, solicitar
certidão comprovativa que o edifício que reconstruiu, na Rua Bispo
Idácio nº 37A, 37 e 39, em Chaves, se localiza em área de reabilitação
urbana e foi recuperado nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, para os seguintes efeitos: ---------------------------a)
Isenção de IMI pelo período de três anos de prédio urbano objeto
de reabilitação (alínea a) do n.º 2 do artigo 45º do Decreto-Lei
nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos Benefícios Fiscais - EBF); --Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------•
Cadernetas prediais das frações B, C, D e F; -----------------•
Escritura de compra e venda das frações B, C, D e F; ---------•
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e •
Declaração de não dívida à Segurança Social. -----------------1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------O prédio urbano está situado na Rua Bispo Idácio, freguesia de Santa
Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no registo da
Conservatória com o nº 2225/20090522 da dita freguesia e inscrito na
respetiva matriz predial sob o artigo nº 7063, frações B, C, D e F. 1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1 Através do requerimento nº1481/21 datado de 18 de junho de 2021,
o Sr. António Joaquim Coelho Mourão, à posteriori, após conversa
telefónica,
fez
junção
de
documentos
ao
processo
nº467/21,
nomeadamente, de escritura de compra e venda das frações B, C, D e F
realizada no dia 26 de maio de 2021 e as declarações de não divida à
Segurança Social e Autoridade Tributária e Aduaneira. --------------1.2.2. O projeto de arquitetura para a reconstrução, foi aprovado por
parecer da Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico, em 26 de outubro
de 2018, pelo Vereador responsável, sendo concedido o alvará de obras
de reconstrução/recuperação nº 129/19 em 26 de julho de 2019, conforme
consta do processo 621/18. -----------------------------------------1.2.3. Em 10 de setembro de 2020 veio o requerente solicitar o alvará
de autorização de utilização, tendo sido emitido pelo Município em 18
de fevereiro 2021, com o nº 24/21, constante do processo 621/18. ---2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI -----------------------------------
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Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por
um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco
anos, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração
introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -----------------------------------------3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de
aquisição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/20250, sancionado
pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª
série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido deu
cumprimento ao estabelecido no artigo 14º do referido regulamento, isto
é: ------------------------------------------------------------------a)
Caderneta Predial do Prédio (apresentada); --------------------b)
Declaração de não dívida à Segurança Social – Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social (apresentada); ----------------------c)
Declaração de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira
(apresentada). -----------------------------------------------------3.2. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5º do Regulamento). ------------------------------------------3.5. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do artigo 45º do EBF, o
município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as
obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala
constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de
novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos
relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação3.3.
Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF são
aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação após
a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos nos
termos do regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------3.4. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de
reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que
permite usufruir da isenção de IMI (artigo 45º do EBF). ------------3.6. No dia 3 de julho de 2018 a comissão municipal fez uma vistoria
as frações referidas na presente informação, por iniciativa da
sociedade “Flavinveste – sociedade de investimentos imobiliários, Lda”
(promotora das obras de reabilitação e há data proprietária) através
da apresentação do requerimento nº 1232/18, pelo que a comissão
municipal nomeada considerou o estado de conservação do imóvel, como
Péssimo (nível 1), conforme consta das fichas de avaliação, anexas ao
processo nº 450/18. ------------------------------------------------3.7. No dia 28 de setembro de 2021 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação das frações, através de
requerimento nº 2083/21, apresentado pela “Flavinveste – sociedade de
investimentos imobiliários, Lda” (na qualidade de promotora das obras
de reabilitação) tendo sido considerado um estado de conservação de
Excelente (nível 5) para todas as frações, conforme consta das fichas
de avaliação, anexas ao processo nº 621/18. ------------------------3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito nas frações,
neste caso, subiram mais de dois níveis acima do atribuído antes da
intervenção. ------------------------------------------------------3.9. Relativamente à apresentação da certificação energética referida
na alínea b) do nº 1 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação
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devem cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade
térmica. Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o
certificado energético das frações em apreço. Contudo, a apresentação
da certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e do nº 4 do
artigo 45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem
arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável,
considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram
significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do
edifício antes da intervenção. -------------------------------------3.10. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0,3%, a isenção
por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o
município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na
caderneta predial: -------------------------------------------------Imóvel
Artigo matricial-

Uso da unidade

Data
Avaliação

VPT

IMI
(1 ano)

IMI
(3 anos)

Fração B – RcDrt

Habitação

27/02/2021

22.850,00€

68,55€

205,65€

Fração C – 1ºEsq

Habitação

27/02/2021

26.620,00€

79,86€

239,58€

Fração D – 1ºDrt

Habitação

27/02/2021

22.050,00€

66,15€

198,45€

Fração F – 2ºDrt

Habitação

27/02/2021

22.050,00€

66,15€

198,45€

Assim, o município perderá receita anual no valor de 280,71€ e de
842,13€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes ao imóvel
objeto de apreciação. ----------------------------------------------4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de
isenção de IMI, em nome de Sr. António Joaquim Coelho Mourão,
contribuinte nº 167.821.792, por um período de três anos, dando
cumprimento ao disposto no nº 4 do artigo 45º do EBF. --------------4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de
acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 de 27
de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do
Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento
das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção
de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do
Município encarregue de comunicar à autoridade Tributária e Aduaneira.
4.4. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 27 de dezembro de 2021 --------------------------------------À consideração do Superior. ----------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 28.12.2021: ----------------------------------------------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. ----------------------------------------
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 29.12.2021. -----------------------------------------------------Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
31.12.2021: -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.14. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI/IMT – FRAÇÃO
B e E - PROCESSO 945/19 – MARIA FERNANDES REI ALMENDRA – LARGO 8 DE
JULHO E RUA 1º DE DEZEMBRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO
N.º 394/UVCH/21, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA
TÉCNICA SUPERIOR, Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------5. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------A Sra. Maria Fernandes Rei Almendra na qualidade de promotora da
reabilitação, veio através do requerimento nº 2604/21, solicitar
certidão comprovativa que as frações B e E que reconstruiu situado no
Largo Marechal Carmona e Rua 1º de Dezembro, em Chaves, se localiza
em área de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das
respetivas estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: -b)
Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do
artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos
Benefícios Fiscais - EBF); ----------------------------------------c)
Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de
reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF). -----Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------•
Cadernetas prediais das frações B e E; -----------------------•
Certidões do Registo Predial das frações B e E; --------------•
Escritura de compra e venda das frações B e E; ---------------•
Nota de liquidação de IMT e seu comprovativo de pagamento; ---•
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e •
Declaração de não divida à Segurança Social. -----------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado no Largo Marechal Carmona e Rua 1º de
Dezembro, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está
descrito no registo da Conservatória com o nº1991/20090427 e inscrito
na respetiva matriz predial sob o artigo nº 2850. ------------------1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------1.2.1 Através do requerimento nº 2604/21 datado de 11 de novembro de
2021, a requerente, após contacto, fez junção de documentos em falta,
para o pedido do requerimento em questão, nomeadamente, certidões do
registo predial, cadenetas prediais, certidão de não dívida à
Autoridade Tributária e Aduaneira e à Segurança Social. ------------1.2.2. A Sra. Maria Fernandes Rei Almendra apresentou a comunicação
de início de trabalhos de substituição de pavimentos, portas
interiores, pinturas interiores, remodelação das redes interiores de
eletricidade e águas das referidas frações, tendo sido aceite a isenção
de controlo prévio, por informação do técnico superior da Unidade de
Valorização do Centro histórico, sancionado em 7 de julho de 2020,
pelo Vereador responsável. ------------------------------------------
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6. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI -----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por
um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco
anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração
introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT -----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição
do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de
isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF
(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando
dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação
do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4
do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de
atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado
pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª
série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido deu
cumprimento ao estabelecido no artigo 5º e 14º do referido Regulamento:
a) Cadernetas Prediais das frações B e E (apresentada); ------------b) Certidões do Registo Predial das frações B e E (apresentada); ----c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social (apresentada); -----------------------d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira
(apresentada). ------------------------------------------------------3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5 º do Regulamento). -----------------------------------------3.3. No âmbito da alínea b) do nº1 e do nº 4 do artigo 45º do EBF, o
município certifica o estado de conservação das frações antes e após
as obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala
constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº 1192-B/2006 de 3 de
novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos
relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. -3.4. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez uma
vistoria inicial a certificar o estado de conservação das frações,
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considerando o estado de conservação de Médio (nível 3), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ----------------3.5. No dia 28 de setembro de 2021 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação das frações, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ----------------3.6. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.4 e 3.5, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito, neste caso,
subiram dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. -------3.7. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do
nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem
cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.
Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado
energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da
certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo
45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem
arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável,
considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram
significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do
edifício antes da intervenção. ------------------------------------3.8. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção
por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o
município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na
caderneta predial: ------------------------------------------------Imóvel
Artigo matricial-2850

Uso da unidade

VPT

IMI
(1 ano)

IMI
(3 anos)

Fração B – 1º esq.

Habitação

64.760,33€

194,28€

582,84€

Fração E – 2º esq.

Habitação

48.625,50€

145,88€

437,63€

Assim, o município perderá receita anual no valor de 340,16€ e de
1.020,47€ durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes as frações
de apreciação. ----------------------------------------------------3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu
entre a aquisição das frações, através de escritura de compra e venda
realizada no dia 23 de julho de 2019, e as respetivas obras de
reabilitação, através da comunicação de início de trabalhos de 25 de
junho de 2020, não ultrapassou os três anos, pelo que a requerente
cumpriu o prazo estipulado na alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF.
Neste sentido, o Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT,
foi liquidado pela requerente, contribuinte nº 103.179.941, conforme
documento com a referência de pagamento nº 160.919.249.248.032, na
importância de 1 147,61€, em 23 de julho de 2019. ------------------4. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão para efeitos de
isenção de IMI, em nome da Sra. Raquel Rei Almendra, contribuinte nº
225.163.764, por um período de três anos, dando cumprimento ao disposto
no nº 4 do artigo 45º do EBF. --------------------------------------4.2. Tendo em conta que o período que decorreu entre a aquisição do
prédio e o início da obra de reconstrução não ultrapassou os três
anos, propõe-se o deferimento do pedido de restituição do IMT, no
valor total de 1 147,61€, à Sra. Maria Fernandes Rei Almendra,
contribuinte nº 103.179.941, com base no estipulado na alínea b) do
nº2 do artigo 45º do EBF. -------------------------------------------
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4.3. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de
acordo com o exigido no artigo 5º e 14º do Regulamento nº 713/2020 em
27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais
do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento
das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------4.4. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção
de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do
Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira.
4.5. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 28 de dezembro de 2021 --------------------------------------À consideração do superior -----------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 29.12.2021: ----------------------------------------------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 DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 29.12.2021: -----------------------------------------------------Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
31.12.2021: -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.15. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI/IMT - PROCESSO
945/19 – MARIA FERNANDES REI ALMENDRA – LARGO 8 DE JULHO E RUA 1º DE
DEZEMBRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 395/UVCH/21,
DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR,
Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021. ----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------7. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------A Sra. Maria Fernandes Rei Almendra na qualidade de mandatária com
procuração, de Raquel Rei Almendra proprietária da fração C, veio
através do requerimento nº 2898/21, solicitar certidão comprovativa
que a referida fração, que foi reconstruída, está situada no Largo
Marechal Carmona e Rua 1º de Dezembro, em Chaves, se localiza em área
de reabilitação urbana e foi recuperado nos termos das respetivas
estratégias de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------a)
Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do
artigo 45º do Decreto-Lei nº215/89 de 1 de julho - Estatuto dos
Benefícios Fiscais - EBF); -----------------------------------------b)
Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de
reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------
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c)
Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30%
dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------d)
Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por
sujeito passivos de IRS residentes em território português decorrentes
da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); -------------e)
Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por
sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º
do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). ---------Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos: ------•
Caderneta predial da fração C; -------------------------------•
Certidão do Registo Predial da fração C; ---------------------•
Escritura de compra e venda da fração C; ---------------------•
Nota de liquidação de IMT; -----------------------------------•
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e
•
Declaração de não divida à Segurança Social. -----------------1.1. LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------O prédio urbano está situado no Largo Marechal Carmona e Rua 1º de
Dezembro, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está
descrito no registo da Conservatória com o nº1991/20090427 e inscrito
na respetiva matriz predial sob o artigo nº 2850. -----------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1 Através do requerimento nº 2898/21 datado de 2 de dezembro de
2021, a requerente, após contacto, fez junção de documentos em falta,
para o pedido do requerimento em questão, nomeadamente, escritura de
compra e venda, nota de liquidação de IMT, certidão do registo predial,
cadeneta predial, certidão de não dívida à Autoridade Tributária e
Aduaneira e à Segurança Social. ------------------------------------1.2.2. A requerente apresentou a comunicação de início de trabalhos
de substituição de pavimentos, portas interiores, pinturas interiores,
remodelação das redes interiores de eletricidade e águas da referida
fração, tendo sido aceite a isenção de controlo prévio, por informação
do técnico superior da Unidade de Valorização do Centro histórico,
sancionado em 21 de julho de 2020, pelo Vereador responsável. ------8. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013.
A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por
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um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da
reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco
anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração
introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------2.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT -----------------------------------Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU
que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição
do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de
isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF
(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando
dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação
do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4
do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------2.1.3. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS
SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO -------------------------------------São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados
pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€,
quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana
- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do artigo
71º do EBF. -------------------------------------------------------Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU
devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia
por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão
arbitral municipal, de acordo com os nº 18 e 24 do artigo 71.º do EBF.
2.1.4. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% DAS MAIS-VALIAS ---------As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em
território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel
localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa
autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o nº 5 do artigo 71º do EBF. ----------2.1.5. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS
PREDIAIS AUFERIDOS ------------------------------------------------Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS
residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando
decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de
acordo com a alínea a) do nº 7º do artigo 71º do EBF. --------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de
atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado
pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª
série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido deu
cumprimento ao estabelecido no artigo 5º e 14º do referido Regulamento:
a) Caderneta Predial da fração C (apresentada); --------------------b) Certidão do Registo Predial da fração C (apresentada); ----------c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social (apresentada); ---------------------d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira
(apresentada). ----------------------------------------------------3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5 º do Regulamento). ---------------------------------------3.3. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
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nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. ------------------------3.4. A fração C, está dentro da delimitação da área de reabilitação,
estando por isso enquadrado no regime específico que permite usufruir
da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo
proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, bem
como na tributação dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS à taxa de 5% quando sejam decorrentes de arrendamento
e a tributação das mais-valias à taxa de 5%, decorrente da primeira
alienação (artigo 71º do EBF). -------------------------------------3.5. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o
estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do
artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a
ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel
para a determinação do estado de conservação. ----------------------3.6. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez uma
vistoria inicial a certificar o estado de conservação da fração C,
considerando o estado de conservação de Médio (nível 3), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------3.7. No dia 14 de dezembro de 2021 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação da fração C, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas
as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas
ao processo. ------------------------------------------------------3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito, neste caso,
subiram dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. ------3.9. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do
nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem
cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.
Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado
energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da
certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo
45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem
arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável,
considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram
significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do
edifício antes da intervenção. -------------------------------------3.10. Estando ao fração C do prédio urbano dentro da delimitação da
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU e uma
vez que reúne e cumpre os requisitos dispostos no ponto 3.1., 3.3 e
3.8, fica o prédio enquadrado no regime específico que permite deduzir,
em sede de IRS, 30% dos encargos suportados com as obras de
reabilitação, até ao limite de 500€, assim como fica sujeito a
tributação à taxa autónoma de 5%, no caso da primeira alienação, das
mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS e também para a
tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS decorrentes do arrendamento. -----------------------3.11. No que respeita ao IMI, considerando a taxa de 0.300%, a isenção
por um período de 3 anos, resulta numa redução de receita para o
município, sendo neste caso e de acordo com a avaliação constante na
caderneta predial: -------------------------------------------------Imóvel
Artigo matricial-2850

Uso da unidade

VPT

IMI
(1 ano)

IMI
(3 anos)
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Fração C– piso 0 lado
direito

Habitação

57.601.25€

172,80€

518,41€

Assim, o município perderá receita anual no valor de 172,80€ e de
518,41€ e de durante os 3 anos da isenção de IMI, referentes a fração
objeto de apreciação. --------------------------------------------3.9. No que respeita ao IMT, considerando que o período que decorreu
entre a aquisição da fração, através de escritura de compra e venda
realizada no dia 23 de janeiro de 2020, e as respetivas obras de
reabilitação, através da comunicação de início de trabalhos de 6 de
junho de 2020, não ultrapassou os três anos, pelo que a requerente
cumpriu o prazo estipulado na alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF.
Neste sentido, o Imposto Municipal de Transmissão de Imóveis - IMT,
foi liquidado pela requerente, contribuinte nº 225.163.764, conforme
documento com a referência de pagamento nº 160.919.249.248.032, na
importância de 151,86€, em 22 de janeiro de 2020 e pago em 23 de
janeiro de 2020. ---------------------------------------------------4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, em nome da Sra.
Raquel Rei Almendra, contribuinte nº 225.163.764, para efeitos de
dedução de IRS em 30% dos encargos suportados pela proprietária com
as obras de reabilitação até ao limite de 500€, à tributação da taxa
autónoma de 5% das mais-valias e tributação à taxa de 5% dos
rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes
em território português, nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com os números 18 e 24 do artigo 71º do EBF.
Assim como, proponho a emissão da certidão para efeitos de isenção de
IMI, em nome da Sra. Raquel Rei Almendra, contribuinte nº 225.163.764,
por um período de três anos, dando cumprimento ao disposto no nº 4 do
artigo 45º do EBF. E ainda tendo em conta que o período que decorreu
entre a aquisição do prédio e o início da obra de reconstrução não
ultrapassou os três anos, propõe-se o deferimento do pedido de
restituição do IMT, no valor total de 151,86€, à Sra. Raquel Rei
Almendra, contribuinte nº 225.163.764, com base no estipulado na
alínea b) do nº2 do artigo 45º do EBF. ----------------------------4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de
acordo com o exigido no artigo 5º e 14º do Regulamento nº 713/2020 em
27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais
do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento
das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. -----4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de isenção
de IMI, deverá posteriormente ser remetido à unidade orgânica do
Município encarregue de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira.
4.4. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 28 de dezembro de 2021 --------------------------------------À consideração Superior --------------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 29.12.2021: ----------------------------------------------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
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do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 29.12.2021: -----------------------------------------------------Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
31.12.2021: -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------2.16. PEDIDO DE CERTIDÃO / REABILITAÇÃO URBANA – IRS - FRAÇÃO B PROCESSO 945/19 – MARIA FERNANDES REI ALMENDRA – LARGO 8 DE JULHO E
RUA 1º DE DEZEMBRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º
9/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA
SUPERIOR, Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 7 DE JANEIRO DE 2022. --------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------A Sra. Maria Fernandes Rei Almendra na qualidade de proprietária, veio
através do requerimento nº 3023/21, solicitar certidão comprovativa
que a fração “B” que reconstruiu situado no Largo 8 de julho, nº 22,
1º esq., em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi
recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para
os seguintes efeitos: ----------------------------------------------a)
Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30%
dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------b)
Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por
sujeito passivos de IRS residentes em território português decorrentes
da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); -------------c)
Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por
sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º
do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). ---------Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos constantes
do processo 945/19 e entregues com o requerimento nº 2604/21: ------•
Caderneta predial da fração B; -------------------------------•
Certidão do Registo Predial da fração B; ---------------------•
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e •
Declaração de não divida à Segurança Social. -----------------1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------O prédio urbano está situado no Largo 8 de julho, nº 22, 1º esq.,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no
registo da Conservatória com o nº1991/20090427 e inscrito na respetiva
matriz predial sob o artigo nº 2850. -------------------------------1.2. ANTECEDENTES --------------------------------------------------1.2.1 Sra. Maria Fernandes Rei Almendra apresentou a comunicação de
início de trabalhos de substituição de pavimentos, portas interiores,
pinturas interiores, remodelação das redes interiores de eletricidade
e águas da referida fração, tendo sido aceite a isenção de controlo
prévio, por informação do técnico superior da Unidade de Valorização
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do Centro histórico, sancionado em 7 de julho de 2020, pelo Vereador
responsável. ------------------------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ------------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS
SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados
pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€,
quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana
- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do artigo
71º do EBF. --------------------------------------------------------Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU
devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia
por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão
arbitral municipal, de acordo com os nº 18 e 24 do artigo 71.º do EBF.
2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% DAS MAIS-VALIAS ---------As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em
território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel
localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa
autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o nº 5 do artigo 71º do EBF. -----------2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS
PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS
residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando
decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de
acordo com a alínea a) do nº 7 do artigo 71º do EBF. ---------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER -----------------------------------------3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de
atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado
pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª
série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido deu
cumprimento ao estabelecido no artigo 5º e 14º do referido Regulamento:
a) Caderneta Predial da fração B (apresentada); -------------------b) Certidão do Registo Predial da fração B (apresentada); ---------c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social (apresentada); ----------------------d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira
(apresentada). -----------------------------------------------------
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3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------3.3. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. -------------------------3.4. A fração B, está dentro da delimitação da área de reabilitação,
estando por isso enquadrado no regime específico que permite usufruir
da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo
proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, bem
como na tributação dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS à taxa de 5% quando sejam decorrentes de arrendamento
e a tributação das mais-valias à taxa de 5%, decorrente da primeira
alienação (artigo 71º do EBF). ------------------------------------3.5. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o
estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do
artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a
ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel
para a determinação do estado de conservação. ----------------------3.6. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez uma
vistoria inicial a certificar o estado de conservação da fração B,
considerando o estado de conservação de Médio (nível 3), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ----------------3.7. No dia 28 de setembro de 2021 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação da fração B, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5) para todas
as frações do prédio, conforme consta das fichas de avaliação, anexas
ao processo. -------------------------------------------------------3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito, neste caso,
subiram dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. -------3.9. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do
nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem
cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.
Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado
energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da
certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo
45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem
arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável,
considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram
significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do
edifício antes da intervenção. -------------------------------------3.10. Estando a fração B do prédio urbano dentro da delimitação da
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU e uma
vez que reúne e cumpre os requisitos dispostos no ponto 3.1., 3.3 e
3.8, fica o prédio enquadrado no regime específico que permite deduzir,
em sede de IRS, 30% dos encargos suportados com as obras de
reabilitação, até ao limite de 500€, assim como fica sujeito a
tributação à taxa autónoma de 5%, no caso da primeira alienação, das
mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS e também para a
tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS decorrentes do arrendamento. ------------------------
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4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, para a fração B,
em nome da Sra. Maria Fernandes Reis Almendra, contribuinte nº
103.179.941, para efeitos de dedução de IRS em 30% dos encargos
suportados pela proprietária com as obras de reabilitação até ao limite
de 500€, à tributação da taxa autónoma de 5% das mais-valias e
tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS residentes em território português, nos termos das
respetivas estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e
24 do artigo 71º do EBF. -------------------------------------------4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de
acordo com o exigido no artigo 5º e 14º do Regulamento nº 713/2020 em
27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais
do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento
das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, deverá
posteriormente ser remetido à unidade orgânica do Município encarregue
de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. ------------------4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 7 de janeiro de 2022 ----------------------------------------À consideração Superior --------------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 10.01.2022: ----------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 12.01.2022: -----------------------------------------------------Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
12.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.17. PEDIDO DE CERTIDÃO / REABILITAÇÃO URBANA – IRS - FRAÇÃO E PROCESSO 945/19 – MARIA FERNANDES REI ALMENDRA – LARGO 8 DE JULHO E
RUA 1º DE DEZEMBRO, FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º
10/UVCH/22, DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA
SUPERIOR, Dr.ª EVA BASÍLIO, DATADA DE 7 DE JANEIRO DE 2022. --------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1.
INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------A Sra. Maria Fernandes Rei Almendra na qualidade de proprietária, veio
através do requerimento nº 3024/21, solicitar certidão comprovativa
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que a fração “E” que reconstruiu situado no Largo 8 de julho, nº 22,
2º esq., em Chaves, se localiza em área de reabilitação urbana e foi
recuperado nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, para
os seguintes efeitos: ----------------------------------------------a)
Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30%
dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a
reabilitação (n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------b)
Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por
sujeito passivos de IRS residentes em território português decorrentes
da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); ------------c)
Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por
sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando
sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º
do EBF, alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro). --------Com o pedido a requerente faz junção dos seguintes elementos constantes
do processo 945/19 e entregues com o requerimento nº 2604/21: -----•
Caderneta predial da fração E; -------------------------------•
Certidão do Registo Predial da fração E; ---------------------•
Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e
•
Declaração de não divida à Segurança Social. ----------------1.1. LOCALIZAÇÃO -------------------------------------------------O prédio urbano está situado no Largo 8 de julho, nº 22, 2º esq.,
freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e está descrito no
registo da Conservatória com o nº1991/20090427 e inscrito na respetiva
matriz predial sob o artigo nº 2850. ------------------------------1.2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------1.2.1 Sra. Maria Fernandes Rei Almendra apresentou a comunicação de
início de trabalhos de substituição de pavimentos, portas interiores,
pinturas interiores, remodelação das redes interiores de eletricidade
e águas da referida fração, tendo sido aceite a isenção de controlo
prévio, por informação do técnico superior da Unidade de Valorização
do Centro histórico, sancionado em 7 de julho de 2020, pelo Vereador
responsável. ------------------------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO -----------------------------------------2.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO -----------------------------O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o
centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo
camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013,
aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU),
devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua
sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e
posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República,
II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário
tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação
da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves,
devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de
29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em
Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016,
com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----2.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS
SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO -------------------------------------São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados
pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€,
quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana
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- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do artigo
71º do EBF. --------------------------------------------------------Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis localizados em ARU
devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia
por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão
arbitral municipal, de acordo com os nº 18 e 24 do artigo 71.º do EBF.
2.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% DAS MAIS-VALIAS ---------As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em
território português decorrentes da primeira alienação, do imóvel
localizado em área de reabilitação urbana, são tributadas à taxa
autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas estratégias de
reabilitação, de acordo com o nº 5 do artigo 71º do EBF. -----------2.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS
PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS
residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando
decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana,
recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de
acordo com a alínea a) do nº 7 do artigo 71º do EBF. ---------------3. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------3.1. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou o Regulamento de
atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 713/2020, sancionado
pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 e publicado na 2ª
série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a formalização do pedido deu
cumprimento ao estabelecido no artigo 5º e 14º do referido Regulamento:
a) Caderneta Predial da fração E (apresentada); --------------------b) Certidão do Registo Predial da fração E (apresentada); ----------c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social (apresentada); ----------------------d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira
(apresentada). ----------------------------------------------------3.2. É necessário também que a requerente tenha a situação regularizada
no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do
artigo 5 º do Regulamento). ---------------------------------------3.3. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF
são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação
após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos
nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. ------------------------3.4. A fração E, está dentro da delimitação da área de reabilitação,
estando por isso enquadrado no regime específico que permite usufruir
da dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados pelo
proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, bem
como na tributação dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS à taxa de 5% quando sejam decorrentes de arrendamento
e a tributação das mais-valias à taxa de 5%, decorrente da primeira
alienação (artigo 71º do EBF). -------------------------------------3.5. No âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o município certifica o
estado de conservação do imóvel antes e após as obras compreendidas
na ação de reabilitação, de acordo com a escala constante no nº 3 do
artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a
ficha de avaliação na qual constam os elementos relevantes do imóvel
para a determinação do estado de conservação. ---------------------3.6. No dia 17 de dezembro de 2019 a comissão municipal fez uma
vistoria inicial a certificar o estado de conservação da fração E,
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considerando o estado de conservação de Médio (nível 3), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------3.7. No dia 28 de setembro de 2021 a comissão municipal fez a vistoria
final a certificar o estado de conservação da fração E, tendo sido
considerado um estado de conservação de Excelente (nível 5), conforme
consta das fichas de avaliação, anexas ao processo. ---------------3.8. Tendo em consideração o descrito nos pontos 3.6 e 3.7, o estado
de conservação cumpre o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 45º do
EBF, isto é, as obras de reabilitação levadas a efeito, neste caso,
subiram dois níveis acima do atribuído antes da intervenção. ------3.9. Relativamente à certificação energética referida na alínea b) do
nº 1 e nº 4 do artigo 45º do EBF, as obras de reabilitação devem
cumprir os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica.
Para cumprimento deste requisito deveria ser apresentado o certificado
energético das frações do prédio. Contudo, a apresentação da
certificação energética referida na alínea b) do nº 1 e nº 4 do artigo
45º do EBF, considera-se isenta, dado que, por razões de ordem
arquitetónica e patrimonial, a reabilitação tornar-se-ia inviável,
considerando-se apesar de tudo que as obras de reabilitação aumentaram
significativamente o desempenho térmico, em relação à situação do
edifício antes da intervenção. -------------------------------------3.10. Estando a fração E do prédio urbano dentro da delimitação da
Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – ARU e uma
vez que reúne e cumpre os requisitos dispostos no ponto 3.1., 3.3 e
3.8, fica o prédio enquadrado no regime específico que permite deduzir,
em sede de IRS, 30% dos encargos suportados com as obras de
reabilitação, até ao limite de 500€, assim como fica sujeito a
tributação à taxa autónoma de 5%, no caso da primeira alienação, das
mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS e também para a
tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS decorrentes do arrendamento. -----------------------4.DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -----------------------------------4.1. Face ao exposto proponho a emissão da certidão, para a fração E,
em nome da Sra. Maria Fernandes Reis Almendra, contribuinte nº
103.179.941, para efeitos de dedução de IRS em 30% dos encargos
suportados pela proprietária com as obras de reabilitação até ao limite
de 500€, à tributação da taxa autónoma de 5% das mais-valias e
tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos
passivos de IRS residentes em território português, nos termos das
respetivas estratégias de reabilitação, de acordo com os números 18 e
24 do artigo 71º do EBF. -------------------------------------------4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados, estão de
acordo com o exigido no artigo 5º e 14º do Regulamento nº 713/2020 em
27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais
do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento
das isenções), está em condições de ser presente em reunião de Câmara
Municipal, no sentido do órgão executivo municipal deliberar sobre a
presente proposta, conforme o disposto no nº 9 do artigo 16º do Regime
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. ------4.3. Após aprovação em reunião de Câmara Municipal, deverá
posteriormente ser remetido à unidade orgânica do Município encarregue
de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira. -----------------4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal
de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento
Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------Chaves 7 de janeiro de 2022 -----------------------------------------
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À consideração Superior --------------------------------------------A Técnica Superior ------------------------------------------------Eva Basílio -------------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI
LOPES, DE 10.01.2022: ----------------------------------------------A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo Municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO
DE 12.01.2022: -----------------------------------------------------Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que
o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
12.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.18. SOLICITA RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO
LOTEAMENTO NRº. 21/87 NA FONTE DO LEITE, EM OUTEIRO SECO, SANDRA
CRISTINA BATISTA DA SILVA, COM PROCESSO Nº 35/94 E INFORMAÇÃO TÉCNICA
Nº 35/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES,
DATADA DE 05.01.2022. ----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1.
INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------A Sr.ª Sandra Cristina Batista da Silva, pelo requerimento nº 1792/21
e pelo requerimento nº 2762/21, relativo ao processo nº 35/94, vem
solicitar a receção provisória das obras de urbanização do loteamento
com alvará nº 21/87, localizado na rua Madre Maria do Aquino, na Fonte
do leite, na freguesia de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. ---------2.
ANTECEDENTES/ENQUADRAMENTO -----------------------------------2.1.
Consultado os antecedentes constata-se que o pedido em questão
está inserido no loteamento com alvará nº 21/87 com obras de
urbanização, em nome de Ilídio Rodrigues da Silva, originando 33 lotes,
emitido ao abrigo do D.L. nº 400/84, de 31 de dezembro. -----------2.2.
Para garantia da execução das obras de infraestruturas, o titular
apresentou caução, por hipoteca a favor da Camara Municipal do lote
nº 15 com a área de 4.220,00m2 com casa de habitação aí construída,
estando as obras de urbanização orçamentadas em 7.368.120$50, a que
corresponde 36.752,01€. -------------------------------------------2.3.
Consta ainda do processo nº 34/95, nas folhas numeradas com o
número 280 a 283, documento relativo às infraestruturas elétricas de
baixa tensão e devolução de caução. --------------------------------2.4.
27 de fevereiro de 1991- aditamento ao alvará com retificação de
áreas do lote nº 13, 14 e “área de arruamentos e pracetas” totalizando
3.163,00 m2. ------------------------------------------------------2.5.
31 de agosto de 1999- reunião de câmara aprova alteração do uso
do lote nº 25 para “mercearia”. -----------------------------------2.6.
Verificou-se ainda no processo, decisão desfavorável à receção
provisória das obras de urbanização solicitada por meio do
requerimento nº 3140/94, com base no auto de vistoria datado de
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2/8/1994, presente em reunião de câmara de 09/08/94 e ainda pelo
requerimento nº 678/10, com base no auto de vistoria datado de
13/04/2010, presente em reunião de câmara de 24/5/2010. -----------2.7.
A 29/6/2020, 1º aditamento ao alvará de loteamento incidindo
sobre as especificações dos lotes nº 11, 12 e 13. ------------------2.8.
A 28/1/2021, foi elaborado Auto de Receção provisória, notificado
à requerente para conclusão das obras em falta referidas, bem como a
entrega das telas finais das infraestruturas, no seguimento da
informação técnica nº 862/SCOU/2021, com despacho superior de
17/05/2021. -------------------------------------------------------3.
ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------3.1.
O pedido enquadra-se na receção provisória de obras de
urbanização, tal como descrito no artigo 87º do mesmo Regime Jurídico
da Urbanização e da Edificação, D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro na
sua redação atual. -------------------------------------------------3.2.
O mencionado artigo 87º do RJUE, remete para o Código dos
Contratos Públicos (CCP), D.L. nº 18/2008, na sua redação atual,
designadamente para o artigo 295º (liberação da caução) e para os
artigos 394º e seguintes (receção provisória). ---------------------4.
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------4.1.
De acordo com o disposto no nº 2, do artigo 87º do RJUE, foi
efetuada vistoria tendo em vista a receção provisória das obras de
urbanização, no seguimento da informação técnica nº 1579/SCOU/2021,
com despacho de 10/8/2021. Nesse seguimento, anexa-se o respetivo Auto
de Vistoria datado de 17/9/2021 elaborado pela Divisão de Obras
Públicas (DOP). ----------------------------------------------------4.2.
Do Auto de Vistoria, que se anexa à presente informação técnica,
pode-se extrair-se que: ---------------------------------------------

Tendo em consideração o referido auto de vistoria e os termos de
responsabilidade dos técnicos assegurando a boa execução das obras
apresentados a coberto do requerimento nº 2762/21, estarão reunidas
as condições de propor a receção provisória das obras de urbanização.
4.4.
Pelo expresso no nº 5 do artigo 295º do Código dos Contratos
Públicos, a liberação da caução será feita faseadamente, durante um
período de 5 anos, contados da data da receção provisória da obra.
4.5.
Neste contexto, o plano de liberação de caução, durante os cinco
anos de garantia das obras de urbanização tituladas pelo alvará de
loteamento nº 21/87, será de acordo com o quadro que se segue: ----4.3.

Quadro I – Liberação da caução
Valor da caução a
liberar
1º ano após
provisória
2º ano após
provisória
3º ano após
provisória
4º ano após
provisória
5º ano após
provisória

5.

a

receção

a

receção

a

receção

a

receção

a

receção

Valor da caução
remanescente

30%

da caução total da obra

11 025,60 €

25 726,41 €

30%

da caução total da obra

11 025,60 €

14 700,80 €

15%

da caução total da obra

5 512,80 €

9 188,00 €

15%

da caução total da obra

5 512,80 €

3 675,20 €

10%

da caução total da obra

3 675,20 €

0,00 €

PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------5.1.
Em razão do exposto e do conteúdo do auto de vistoria acima
referido, coloca-se à consideração superior, proposta de aprovação do
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pedido de receção provisória das obras de urbanização tituladas pelo
loteamento com alvará nº 21/87, nos termos do nº 1, do artigo 87º do
RJUE, D.L. nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. ------5.2.
Caso se entenda aprovar o pedido de receção provisória das obras
de urbanização, coloca-se ainda à consideração superior os seguintes
procedimentos: ----------------------------------------------------a)
A requerente deverá proceder ao pagamento de 111,55€, respeitante
à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo com o disposto
no nº 3 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; -------------------------b)
Coloca-se ainda à consideração superior a aprovação do plano de
liberação da caução, expresso no ponto 4.5 da presente informação
técnica; ----------------------------------------------------------c)
Nesse seguimento, deverá dar-se conhecimento à requerente do auto
de vistoria, bem como do plano de liberação da caução que venha a ser
aprovado superiormente. --------------------------------------------Em anexo: ----------------------------------------------------------Auto de vistoria com vista à receção provisória datado de 17/9/2021.
À consideração superior, -------------------------------------------Chaves, 5 de janeiro de 2022 ---------------------------------------A técnica superior, (Susana Gomes Fernandes, Arq.ª) ----------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 13.01.2022:
Visto. Atentos aos fundamentos de facto e de direito enunciados na
presente informação, sou a propor que superiormente seja proferido
competente despacho, no sentido de deferimento do pedido de
englobamento da receção provisória e liberação, de caução em causa,
de acordo com o plano proposto no quadro I, do ponto 4.5, das obras
de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento nº 21/87, nos termos
preconizados neste documento. --------------------------------------Caso obtenha a concordância superior deverá dar-se conhecimento à
requerente do auto de vistoria, bem como do teor da decisão que recair
sobre a presente informação técnica. -------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
14.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.19. SOLICITA INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO NA AVENIDA PEDRO
ÁLVARES CABRAL, SANTA MARIA MAIOR EM CHAVES MARIA TERESA ANES ALVES
COM PROCESSO Nº 676/20 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 64/SCOU/2022 DA DIVISÃO
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA
SUPERIOR, ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 10.01.2022. ------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------I– Pretensão -------------------------------------------------------A pretensão incide sobre um pedido de informação prévia nos termos e
disposto no artigo 14.º do RJUE, e refere-se ao terreno inscrito na
matriz da União das Freguesias de Santa Maria Maior sob o n.º 129,
registado na conservatória sob o n.º 3188/20091214. ---------------II – Antecedentes ---------------------------------------------------
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A Arquiponto – G.A.C.E. LDA. deu entrada de um pedido de informação
sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação coletiva
e comércio na a Avenida Pedro Álvares Cabral, Freguesia de Santa Maria
Maior em Chaves, processo n.º 117/97, estando o mesmo caducado. ---O Sr. José Fernando Batista Alves com processo n.º 58/01 referente a
um edifício de habitação e comércio, para a Av. Pedro Álvares Cabral,
Freguesia de Santa Maria Maior em Chaves, estando o mesmo caducado.
A Sr.ª Maria Teresa Anes Alves possui processo n.º 211/15 para
edificação de um edifício de habitação, comércio e serviços, para a
Av. Pedro Álvares Cabral, Freguesia de santa Maria Maior em Chaves,
estando indeferido. ------------------------------------------------A existência de vários requerimentos, nos quais teve informações
técnicas a solicitar a apresentação de elementos de forma a esclarecer
estes serviços, tendo em vista a prestação de informação global sobre
o pedido de informação prévia solicitado. -------------------------III – Localização da Pretensão ------------------------------------De acordo com as plantas apresentadas, o terreno localiza-se na Av.
Pedro Álvares Cabral, Freguesia de Santa Maria Maior em Chaves. ----

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável
4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º
676/20 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de
Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1Espaços Urbanos e Urbanizáveis, categoria 1.1- Cidade de Chaves. ----
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4.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º
676/20 – o terreno situa-se de acordo com o extrato da Planta de
Condicionantes do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, possuindo a
servidão de domínio hídrico, linha de água- Ribelas; ----------------

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação --------------------------------------------------------O pedido formulado enquadra-se no preceituado no artigo 14º do Dec. Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE). -----------------------------V – Considerações do Parecer ---------------------------------------A requerente através do último requerimento n.º 2661/21, veio a
processo apresentar elementos/ projeto de alterações, conforme o
solicitado através da informação n.º 1908/SCOU/2021. ---------------Consta do processo cópia da certidão de registo predial do artigo n.º
129 da Freguesia de Santa Maria Maior, certidão de Registo Predial,
registo n.º 3188/20091214, na qual refere que o prédio rústico possui
uma área de 1300,00 m2. ---------------------------------------------

F. 170
_____________________

Tendo em atenção o solicitado pelo requerente no processo n.º 676/20,
informa-se que face à existência da linha de água a atravessar o
terreno, o qual se encontra devidamente dividido, naturalmente, pelo
Ribeiro designado por “Rio Rivelas”, deverá a requerente proceder à
divisão natural do terreno, criando assim 2 artigos independentes. -Considerando que o pedido de informação prévia apresentado respeita o
disposto no artigo 14º do Dec. - Lei 136/2014, de 9 de setembro (RJUE),
bem como fazem parte os elementos instrutórios II, constantes do n.º
9 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de abril. ---------------Considerando
ainda,
que
consta
do
processo
os
termos
de
responsabilidade ao nível do pedido de informação prévia de obras de
edificação, em conformidade legal e regulamentar, garantia bastante
do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. -----Consta do processo inicial, cópia da certidão de registo predial do
artigo n.º 129º da Freguesia de Santa Maria Maior, e certidão de
Registo Predial, registo n.º 3188/20091214. Refere o prédio rústico
com área de 1300,00 m2. --------------------------------------------Considerando o levantamento topográfico apresentado pelo proponente,
o mesmo refere que a área total do terreno é de 1195,65 m2. -------Considerando que, face às discrepâncias existentes nas áreas
registadas e o levantamento topográfico apresentado deverá a
proponente proceder à sua retificação. -----------------------------A edificabilidade inserida em parcelas não submetidas à disciplina dos
instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou planos de
urbanização) terá que cumprir o nº2 do artigo 19º, regulamento do PDM:
Artigo 19.º Regras de edificabilidade ------------------------------2 — A edificabilidade em parcelas não submetidas à disciplina dos
instrumentos urbanísticos referidos no número anterior fica sujeita
às seguintes regras: -----------------------------------------------a) A edificabilidade de um dado prédio, dada pela área bruta de
construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos
alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana
em que se insere o prédio tal como é disposto no artigo 26.º,
considerando -se como: ---------------------------------------------i) Moda da cércea — a cércea que apresenta maior extensão ao longo de
uma frente urbana; -------------------------------------------------ii) Frente urbana — superfície, em projeção vertical, definida pelo
conjunto das fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via
pública e compreendida entre duas vias ou espaços públicos sucessivos
que nela concorrem; ------------------------------------------------a1) Nas situações em que não seja possível definir uma moda da cércea
ou um alinhamento dominante, a edificabilidade é condicionada pelos
seguintes parâmetros: ----------------------------------------------iv) 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; ------------------------------VI- Considerações do parecer emitidas pelas entidades exteriores ao
município ----------------------------------------------------------
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Considerando que face à localização do terreno possuir servidões e
restrições que poem em causa a possível edificação, foi solicitado
pareceres às entidades, para se pronunciarem sobre o pedido formulado
pela requerente e que constam do pedido de informação prévia
apresentado, nomeadamente o: --------------------------------------►Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia- Caldas
de Chaves, tendo emitido parecer favorável; ------------------------► Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território- Direção Regional
do Ambiente e Ordenamento do Território-Norte – Divisão Sub-Regional
do Douro, licença de domínio hídrico válida até 2011/04/18,
encontrando-se esta caducada. --------------------------------------►Parecer da APA- Agência Portuguesa do Ambiente, favorável, sendo o
edifício implantado a 4,0 m da linha de água, ficando a cota do piso
mais baixo a 0,5 m acima da cota do terreno marginal à ribeira. ----VII- Considerações do parecer emitidas internamente ----------------7.1- Parecer da Divisão de Projetos e Mobilidade
----------------7.1.1- Parecer emitido no âmbito do pedido de informação prévia
(Processo n.º 676/20) ----------------------------------------------“Na sequência à informação prestada por esta Divisão em 05/05/2021
(Informação/Proposta
n.º
163/DPM/2021)
e
em 23/09/2021
(Informação/Proposta n.º 379/DPM/2021), cujos teores aqui se dão por
integralmente
reproduzidos, considera-se, no estrito âmbito de
acessibilidades e mobilidade, informar que: ------------------------1.Desde que fique salvaguardado o caráter público da “zona da estrada”
afeta à Avenida Pedro Álvares Cabral; -----------------------------2.Desde que fique salvaguardada e assegurada a materialização de todas
as obras a realizar no espaço público, em alteração das que foram
recentemente implementadas; ----------------------------------------Nada temos a obstar à pretensão da requerente”. --------------------7.2- Parecer emitido pelo Setor de Planos Municipais de Ordenamento
do Território: ----------------------------------------------------7.2.1- Parecer emitido no âmbito do pedido de informação prévia
(Processo n.º 676/20)
-------------------------------------------“I- INTRODUÇÃO
--------------------------------------------------1.Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º
2661/21, em 16 de novembro do ano corrente, a requerente citada em
epígrafe vem apresentar um novo aditamento ao pedido de informação
prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício de habitação
coletiva com comércio e serviços no 1.º piso numa parcela situada na
Avenida Pedro Álvares Cabral, pertencente à Freguesia de Santa Maria
Maior, relativo ao processo n.º 676/20. ----------------------------2.No âmbito da apreciação do pedido em causa, o Setor de Controlo
de Operações Urbanísticas, através da Informação/Proposta n.º
2217/SCOU/21, de 22 de novembro, sobre a qual recaiu despacho da Chefe
de Divisão, Arq.ª Sofia Costa Gomes no dia 23 de novembro,
propôs
novamente
a
realização
de consultas internas, entre as
quais a consulta do Setor de Planeamento Urbanístico (SPU), para
efeitos de emissão de parecer sobre os condicionalismos existentes
para o terreno. ----------------------------------------------------II.FUNDAMENTAÇÃO --------------------------------------------------1.Tendo em conta os condicionamentos e as recomendações expressas nas
Informações/Propostas N.º 24/SPU/2021, de 5 de maio, N.º 163/DPM/2021,
5 de maio, N.º 379/DPM/2021, de 23 de setembro, N.º 38/SPU/2021, de
30 de setembro e N.º 484/DPM/2021, de 24 de novembro, cujos teores
aqui se dão por integralmente reproduzidos para os devidos efeitos,
sou a informar o seguinte: -----------------------------------------
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a) É respeitado o perfil da via de acordo com as recomendações da DPM,
bem como o recuo da construção em cave até ao contra lancil do passeio,
salvaguardando o espaço a ceder ao domínio público; ----------------b) Foi retirado o balanço/pala projetado sobre o espaço público que
não salvaguardava uma largura livre do passeio de 5 metros, conforme
estabelecido na alínea b) do artigo 30.º do RMUE, tendo em consideração
a previsão de arborização naquele passeio; -------------------------c)No que concerne ao afastamento entre o edifício e a Ribeira de
Rivelas, verifica-se que agora foi respeitado o afastamento
recomendado de 5 metros a contar da face interior do coroamento do
muro de pedra existente na margem da ribeira, em todos os pisos do
edifício e não apenas no piso da cave, como previsto na anterior versão
do estudo; ---------------------------------------------------------d)Ficou garantido o afastamento mínimo e paralelo de 5 metros
relativamente à extrema nascente (prédio da Toyota); ---------------e) Deverá ficar garantida a plantação das três árvores previstas no
projeto da Av. Pedro Álvares Cabral, na frente do edifício objeto do
presente pedido. --------------------------------------------------2.Tendo
em
consideração
o
exposto,
julga-se,
salvo
melhor
opinião, que a requerente deverá ser convidada a fazer uma
pequena correção do pedido, nos termos preconizados nos pontos
2 e 3 da Informação/Parecer N.º 484/DPM/2021, de 24 de novembro,
cujo teor se reitera na presente informação, devendo ainda ficar
garantida a recomendação mencionada na alínea e) do ponto 1
antecedente. ------------------------------------------------------III.PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------Atendendo ao exposto, sou a propor que se submeta a presente
informação à consideração superior, para efeitos de sancionamento
e de encaminhamento da mesma ao Setor de Controlo de Operações
Urbanísticas
para
continuação
do
procedimento
administrativo
relacionado com o processo n.º 676/20, em concreto, para a elaboração
da proposta de decisão final, que englobe a ponderação dos pareceres
internos emitidos por este Setor e pela DPM.” ----------------------VIII- Análise da Pretensão -----------------------------------------A requerente através do requerimento n.º 2661/21 vem a processo (Proc.
N.º 676/20) apresentar projeto de alterações, contemplando as
solicitudes plasmadas na informação n.º 1908/SCOU/2021. ------------O pedido de informação prévia, apresentado sob requerimento n.º
2177/21, contempla a edificação de um edifício de habitação coletiva,
comércio e serviços, composto por 5 pisos, sendo cave, r/c, 1.º; 2.º;
3.º andar. O piso da cave destinado a garagem, o r/c, destinado a
comercio ou serviços, e os restantes andares à habitação, sendo a área
bruta de construção de 1709,90 m2, com 8 fogos. --------------------Em virtude do requerente fazer referência em memória descritiva que
irão ser criados 2 artigos através da divisão natural do terreno, este
pedido de informação prévia refere-se à área de 836,40 m2. --------Prevê ainda uma área de cedência para espaços públicos de
aproximadamente de 158,20 m2, na confrontação com a Av. Pedro Álvares
Cabral, afim de seguir os alinhamentos dos passeios existentes que o
terreno confronta com o edifício da Toyota. -----------------------Deverá dar cumprimento ao disposto no artigo 12.º do Reg. do PDM, ou
seja, 1 lugar por fogo, 1 lugar por cada 120,00 m2 de área bruta de
construção destinada a habitação coletiva, e ainda 1 lugar por cada
50,00 m2 destinada a comércio ou serviços, todos no interior da parcela
de terreno a urbanizar. -------------------------------------------Considerando que a operação urbanística em causa consubstancia uma
área de construção superior a 1500,00 m2, no caso em apreciação, propõe
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uma área bruta de construção de 1709,90 m2, a operação urbanística em
causa, tem impacte urbanístico relevante face ao disposto na alínea
a) do artigo 24.º do RMUE. -----------------------------------------Considerando que sendo uma operação urbanística de impacte relevante,
conforme o preceituado no n.º 5 do artigo 44.º do RJUE, está sujeito
ao regime de cedências e compensações previstas para as operações de
loteamento. -------------------------------------------------------Considerando que o regime de cedências para espaços verdes e de
utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamento, conforme
o disposto no 4 do artigo 28.º do RMUE, deve seguir os critérios de
dimensionamento, definidos no artigo 20.º e 21.º do Reg. do PDM. ---IX- Conclusões -----------------------------------------------------Em face do teor dos pareceres favoráveis, emitidos pelas várias
entidades externas ao município e no âmbito de consultas internas, sou
levada a concluir que se deverá emitir informação favorável/
condicionada
ao
cumprimento
das
condições
acima
referidas,
nomeadamente: -----------------------------------------------------9.1- Parecer da Divisão de Projetos e Mobilidade. ------------------9.2- Parecer da Divisão do Setor de Planos Municipais de Ordenamento
do Território. -----------------------------------------------------9.3- Deverá dar cumprimento ao disposto no artigo 12.º do Regulamento
do PDM. -----------------------------------------------------------9.4- Deverá dar cumprimento ainda ao no artigo 28.º do RMUE, n.º 5 do
artigo 44.º do RJUE, e artigo 20.º e 21.º do Reg. do PDM. ----------X- Proposta de Decisão ---------------------------------------------Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de
direito expressas nos itens “VII a IX”, deixo à consideração superior,
a tomada de decisão administrativa, consubstanciando o parecer
favorável condicionado do pedido de informação prévia, ao cumprimento
dos referidos itens, devendo, contudo, apresentar os
elementos ao
pedido de informação prévia de forma a dar cumprimento ao disposto nos
referidos itens, no prazo de 30 dais. ------------------------------À Consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 10 de janeiro de 2022 --------------------------------------A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª.). --------------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 14.01.2022:
Visto. Atentos aos fundamentos de facto e de direito enunciados no
presente documento, sou a propor que superiormente seja proferida
decisão conducente à emissão de uma informação favorável condicionada,
relativamente ao pedido de informação prévia em causa, nos termos e
para os efeitos mencionados no item “X – Proposta de Decisão” deste
documento. --------------------------------------------------------À consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. ------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
14.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.20. SOLICITA RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO RELATIVA À QUINTA DA ESTAÇÃO,
SANTA MARIA MAIOR, EM CHAVES DE ANTEROS COMERCIAL – SOCIEDADE
COMERCIAL, S.A. COM PROCESSO Nº 18/97 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº
2410/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
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URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CONCEIÇÃO FERNANDES REI,
DATADA DE 21.12.2021. Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais: --------------1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------A presente informação técnica surge no seguimento de ter decorrido o
prazo de dois anos da data da receção provisória das obras de
urbanização, tituladas pelo 3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº
1/2003, promovido pela sociedade anónima, Anteros Comercial, S.A,
ocorrida em reunião de câmara de 11-11-2019, conforme comunicação
realizada pela promotora,
sociedade anónima, Anteros Comercial,
Sociedade Comercial, S.A, através do requerimento nº 2632/21. ------2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------2.1-Em
reunião de câmara realizada em 11-11-2019, sob proposta da
INFORMAÇÃO Nº 1693/SCOU/2019, elaborada por estes Serviços Técnicos
em 04-10-2019 e do AUTO DE VISTORIA lavrado a 19 de Junho de 2019, o
Executivo deliberou receber provisóriamente todas as obras de
urbanização tituladas pelo 3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº
1/2003 (Arruamentos e Muros de Suporte, Rede de abastecimento de Água,
Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais e
Infraestruturas de Eletricidade). ----------------------------------2.2-Em reunião do Executivo em 06-07-2020, sob proposta da INFORMAÇÃO
Nº 991/SCOU/202012, elaborada por estes Serviços Técnicos em 19-062020, foram praticadas, entre outras, as seguintes deliberações: --2.2.1-Aprovação do Plano de liberação de caução, plasmado no item 3.1
da INFORMAÇÃO Nº 991/SCOU/2020. -----------------------------------2.2.2-Notificar a promotora, para dentro do prazo de 60 dias, proceder
à correção, das obras de Valorização Paisagística do loteamento,
titulada pelo 3º Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003, de
acordo com o disposto no nº 3 do artigo 87º do RJUE, conjugado com o
nº 1 do artigo 396º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29/01, o qual aprovou
o Código dos Contratos Públicos. -----------------------------------2.3-Mediante o ofício com a referência - Carta 96/21/D-DSAN-AAD-ALR,
de 25-01-2021, a EDP-Distribuição, S.A, informou esta autarquia que
no dia 10-02-2020, procedeu à receção provisória das infraestruturas
elétricas e à ligação da rede de Iluminação Pública, titulada pelo 3º
Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003. ----------------------2.4-Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº
2680/20, a firma Anteros Comercial, Sociedade Comercial, S.A., vem a
processo registado com o nº 18/97: ---------------------------------•
Solicitar ao abrigo do item da Ata da reunião de câmara de 0607-2020, a concretização dos procedimentos com vista à restituição da
caução existente no Município de Chaves, correspondente ao 1º ano,
após a receção provisória das obras de urbanização, de 30% do valor
de 237 827,39 €, num total de 71 348,22 €. -------------------------•
Comunicar que procedeu à correção das obras de Valorização
Paisagística do empreendimento, tituladas pelo 3º Aditamento ao alvará
de loteamento nº 1/2003, nos termos do disposto no nº 4 do artigo 87º
do RJUE, conjugado com o nº 2 do artigo 396º, do Código de Contratos
Públicos, nos seguintes termos: -----------------------------------•
Reconstrução
e
ajardinamento
das
obras
de
Valorização
Paisagística, de acordo com o projeto aprovado e com a assessoria
técnica da Sr.ª Engª Salomé Carneiro. ------------------------------12

Elaborada no seguimento do pedido de liberação de caução, solicitado
sob o requerimento registado com o nº 2756/19, de 13-12-2019. -------
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-Aplicação de tela anti-erva, tipo – Dupont Plantex 125 gr. ---------Reaplicação da brita existente, devidamente limpa e lavada. --------Replantação dos arbustos definidos em projeto. ---------------------Vistoria a todo o sistema de rega automatizado, deixando em perfeito
funcionamento. -----------------------------------------------------Sementeira de prado de sequeiro, em substituição do canteiro, situado
no Espaço Polis do Forte de São Francisco (esquina do estacionamento).
•
Apresentar documento dirigido ao Srº Presidente da Câmara de
Chaves, para efeito de Conservação e Manutenção de Espaços Verdes –
Canteiros, criados, no âmbito da 3ª alteração à licença titulada pelo
alvará de loteamento nº 1/2003, por parte da sociedade anónima, MODELO
CONTINENTE HIPERMERCADOS, S:A.na qualidade de entidade EXPLORADORA da
atividade comercial e de prestação de serviços, exercida no imóvel
designado CONTINENTE BOM DIA CHAVES, construído no lote nº 6, criado
pelo 3º Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003. --------------3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PEDIDOS -----------------------3.1-Para efeito
de elaboração de informação técnica tendente a
verificar a correção das obras de Valorização Paisagística, tituladas
pelo 3º Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003, de acordo com o
disposto no nº 3 do artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, propôs-se que o presente processo administrativo,
registado com o nº 18/97, fosse remetido à Divisão de Obras Públicas,
para realização de uma vistoria técnica às respetivas obras de
Valorização Paisagística, por uma comissão, a que se refere o nº 2 do
artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado
pelo Decreto-Lei nº 55/99, de 16/12, na sua versão final, da qual
fizeram parte dois representantes da Câmara Municipal com funções
na Divisão de Obras Públicas, conforme PROPOSTA13 Nº 1/DGOT-DOP/2019,
de 12 de março de 2019, elaborada na altura pelos Chefes da
DGOT e
DOP, Sr.º Engº João Carlos Botelho Geraldes
e Srª Engª Amélia
Gonçalves Rodrigues, respetivamente. -------------------------------3.2-Mediante o ofício com a referência 94/DOP/2021, registado com o
nº 1244, em 13-05-2021, a Divisão de Obras Públicas comunicou à firma
Anteros Comercial, S.A, a realização de vistoria técnica no dia 18 de
maio de 2021, pelas 9:30 h, tendo em vista a elaboração de informação
técnica para atestar em como as obras de Valorização Paisagística do
loteamento titulado pelo 3º Aditamento ao alvará nº 1/2003 que foram
corrigidas. -------------------------------------------------------3.3-No dia 15-12-2021, no âmbito do atendimento ao público, contatei
telefónicamente o gestor do processo nº 18/97,
Srº. Dr.º António
Ribeiro, a exercer funções na empresa Anteros Comercial- Sociedade
Comercial, S.A, tendo comunicado a estes Serviços Técnicos que
a
sociedade anónima retrocitada recebeu o ofício com a referência
94/DOP/2021, no dia 18 de maio de 2021, data prevista para a realização
da vistoria técnica. ------------------------------------Neste contexto, proponho que a firma interessada, Anteros Comercial,
S.A, indique no presente processo, registado com o nº 18/97, uma data
em que esteja disponível14, para a realização da competente vistoria
técnica, com vista a verificar a correção dos trabalhos de Valorização
Paisagística, titulados 3º Aditamento ao Alvará de Loteamento nº
1/2003. ------------------------------------------------------------

13

Presente em reunião de câmara de 18 de março de 2019. -----------Com o devido conhecimento da Divisão de Obras Públicas, unidade
orgânica incumbida para a realização da necessária vistoria técnica.
14
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3.4-No presente processo já consta a ORDEM DE PAGAMENTO DE OPERAÇÔES
ORÇAMENTAIS Nº 18/2021, de 18-02-2021,
no valor de € 71 348,2215
(setenta e um mil trezentos e quarenta e oito euros e vinte e dois
cêntimos), correspondente à primeira liberação de caução, no valor
inicial de 237 927,39 €, enviada por email em 17 de dezembro de 2021,
pela
Divisão de Gestão Financeira, o qual se anexa à presente
informação técnica. ------------------------------------------------4-CONSIDERAÇÔES FUNDAMENTADORAS DAS PROPOSTAS ---------------------4.1-Considerando que, entre as várias condições de licenciamento das
referidas obras de urbanização, destaca-se a sexta condição, a qual
consistiu na obrigação ao proprietário do novo lote nº 6, celebrar
com o Município de Chaves
um Acordo
de cooperação a firmar
oportunamente, nos termos do preceituado no artigo 46º do RJUE, o qual
deverá incidir sobre os seguintes aspetos: --------------------------Limpeza e higiene; -------------------------------------------------Conservação de Espaços Verdes Criados; -----------------------------Vigilância das áreas cedidas ao domínio público por forma a evitar a
sua degradação. --------------------------------------------------4.2-Considerando que em reunião de câmara do dia 11-11-2019 e sob
proposta da INFORMAÇÃO Nª 1693/SCOU/2019, estes Serviços Técnicos e
o Executivo deliberou deferir o pedido de receção provisória de todas
as obras de urbanização, tituladas pelo 3º Aditamento ao alvará de
loteamento nº 1/2003. ----------------------------------------------4.3-Considerando que, o prazo de garantia das obras de urbanização é
de 5 anos, de acordo com o disposto no nº 5 do artigo 87º do RJUE; -4.4-Considerando que, na presente data, as obras de Valorização
Paisagística, incidentes nas áreas cedidas ao domínio público,
nomeadamente as previstas nos canteiros projetados, não se encontram
devidamente tratadas, estando com aspeto de abandono. -------------5-PROPOSTAS DE ATUAÇÃO --------------------------------------------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 no Código de Contratos Públicos, tomo a liberdade de sugerir que
seja adotada a seguinte estratégia procedimental: -----------------5.1-Solicite-se à Divisão de Gestão Financeira, a segunda liberação
da caução, no valor de € 71 348,22
(setenta e um mil trezentos e
quarenta e oito euros e vinte e dois cêntimos), prestada mediante
depósito em numerário, conforme DOCUMENTO RECEITA nº 2018/1/218,
emitido a 29-09-2018, ficando a vigorar a mesma para o valor de € 95
130,95 ( noventa e cinco mil cento e trinta euros e noventa e cinco
cêntimos). --------------------------------------------------------5.2-Solicite-se à Divisão de Administração e Fiscalização, o
competente parecer, relativamente aos elementos apresentados sob o
requerimento nº 2680/20, constantes no processo as folhas nº 3360 à
nº 3362, para efeitos de elaboração do acordo16 de cooperação, entre o
Município de Chaves e a proprietária do lote nº 6, criado pela emissão
do 3º Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003, nos termos do
disposto no artigo 46º do RJUE, o qual deverá incidir sobre a limpeza
e higiene do espaço público, contíguo ao lote nº 6, conservação dos
espaços verdes criados (canteiros) e vigilância das áreas cedidas ao
domínio público de forma a evitar a sua degradação. --------------15

Correspondente a 30% do valor da caução inicial. ----------------Conforme mencionado na sexta condição de licenciamento, aquando da
aprovação dos projetos inerentes à realização das obras de
urbanização, que vieram a ser tituladas pelo 3º Aditamento ao alvará
nº 1/2003. ---------------------------------------------------------16
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5.3-Dê-se a conhecer à promotora do empreendimento (Anteros Comercial,
S.A) e à proprietária do lote nº 6 (SONAE RP RETAIL PROPERTIES, S.A.
do teor da decisão que recair sobre a presente informação técnica. -EM ANEXO: -----------------------------------------------------------ORDEM DE PAGAMENTO DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS Nº 18/2021, de 1802-2021. ---------------------------------------------------------À consideração Superior -------------------------------------------Chaves, 21 de dezembro de 2021 ------------------------------------A Técnica Superior, (Conceição Fernandes Rei, Engª). ---------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 13.01.2022:
Atenta aos fundamentos de facto e de direito enunciados na presente
informação sou de propor superiormente a estratégia perfilada: -----1)
Seja proferido competente despacho, no sentido do deferimento do
pedido de liberação da caução em causa, nos termos preconizados no
ponto 5.1 deste documento, encaminhando-o para a DGF; --------------2)
Solicitar parecer jurídico à Divisão de Administração Geral, para
efeito de elaboração de um documento de cooperação, que salvaguarde a
limpeza e higiene do espaço público, conservação dos espaços verdes
criados (canteiros) e vigilância das áreas cedidas ao domínio público,
de acordo com o estipulado nas condicionantes de aprovação do 3º
Aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2003. ----------------------Caso obtenha a concordância superior deverá dar-se conhecimento à
promotora do empreendimento (Anteros Comercial S.A) e à proprietária
do lote nº 6 (SONAE RP RETAIL PROPERTIES, S.A.), do teor da decisão
que recair sobre a presente informação técnica. --------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
14.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------2.21. PEDIDO DE ALTERAÇÃO À LICENÇA DE LOTEAMENTO Nº 24/90, DOS LOTES
Nº 15 E 16 NO ALTO DA BANDEIRA, UNIÃO DASA FREGUESIAS DE SANTA
CRUZ/TRINDADE E SANJURGE POR IMONEGRÕES – SOCIEDADE IMOBILÁRIA E
CONSTRUÇÕES, LDA COM PROCESSO Nº 836/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº
48/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES,
DATADA DE 06.01.2022. ----------------------------------------------Foi presente à Reunião de Câmara Municipal, a informação identificada
em epígrafe, cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos
legais: -----------------------------------------------------------1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------A Imonegrões – Sociedade Imobiliária e construções, Lda., através do
requerimento nº 2397/21 e nº 2690/21, referente ao processo nº 836/21,
na qualidade de proprietária, vem solicitar uma “alteração à licença
de operação de loteamento”, incidindo sobre os lotes nº 15 e nº 16 do
loteamento com alvará nº 24/90, localizada na Rua Padre Manuel
Bernardes, no Lugar da Bandeira, freguesia de Santa Cruz /Trindade e
Sanjurge. ---------------------------------------------------------2.
INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------A acompanhar os requerimentos são entregues os seguintes elementos: a)
Cd; ----------------------------------------------------------b)
Certidão da conservatória do registo predial (CCRP): ---------
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i. 162/20070228 (lote nº 15, matriz 968, com área total de 256,5 m2
e sujeito ativo Imonegrões – Sociedade Imobiliária e construções,
Lda.); ------------------------------------------------------------ii. 163/20070228 (lote nº 16, matriz 969, com área total de 301,5 m2
e sujeito ativo Imonegrões – Sociedade Imobiliária e construções,
Lda.); ------------------------------------------------------------c)
Memória
descritiva
e
justificativa
alteração
alvará
de
loteamento; -------------------------------------------------------d)
Termo de responsabilidade do coordenador de projeto e Termo de
responsabilidade do autor do projeto de arquitetura, (Arq. Lúcia Maria
de Leão Persegani); ------------------------------------------------e)
Peças desenhadas: --------------------------------------------1)
Levantamento topográfico da área dos lotes nº 15 e nº 16,
acompanhado de declaração do topógrafo e certificado (César Fernando
Moura Barbosa); ----------------------------------------------------2)
Planta de síntese existente; ---------------------------------3)
Planta de síntese proposta incidindo sobre os lotes nº 15 e nº
16; ---------------------------------------------------------------4)
Planta de síntese de alterações (geral); --------------------5)
Planta de síntese proposta; ----------------------------------6)
Ficha dos lotes nº 15 e nº 16; -------------------------------f)
Relatório de recolha de dados acústicos, acompanhado de termo de
responsabilidade do autor e declaração da Ordem dos Engenheiros (Eng.
Artur Alfredo Duarte Dias); ---------------------------------------g)
Fichas estatísticas INE; -------------------------------------h)
Declaração de conformidade (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani);
3.
ANTECEDENTES -------------------------------------------------3.1.
Consultado os antecedentes constata-se que o pedido em questão
está inserido no loteamento nº 24/90, em nome de Manuel Gomes de
Castro, de 13 de novembro de 1990, emitido ao abrigo do D.L. nº 400/84,
de 31 de dezembro. Incide sobre um prédio com área total de 11.627 m2,
onde são constituídos 27 lotes, destinados a habitações unifamiliares
isoladas e geminadas, com R/C e andar e ainda previsão de cave e áreas
de cedência para arruamentos, passeios, estacionamento e zonas verdes.
3.2.
Para os lotes nº 15 e nº 16, objeto do presente pedido de
alteração, o alvará de loteamento prevê habitações unifamiliares
geminadas, com área de lote de 256,50m2 e 301,50m2 respetivamente.
Prevê a implantação das habitações, correspondendo a um polígono de
10m por 9 m, recuado a 3 metros na fachada com o arruamento e com
recuos variáveis nas restantes confrontações. ----------------------3.3.
Refere-se ainda que os lotes nº 15,16 e 25 constituíram a hipoteca
para garantia de execução das obras de urbanização. ---------------3.4.
A 27 de março de 2020, foi emitido o 1º aditamento ao alvará nº
24/90, incidindo sobre a extinção do lote nº 14 e alteração das
especificações do lote nº 13. O alvará de loteamento passou assim, a
incluir 26 lotes no total. ----------------------------------------3.5.
Relativamente ao presente processo com o nº 836/20, na sequência
do requerimento inicial, foi produzida a informação técnica nº
2339/SCOU/2021, com despacho superior de 22/11/2021, foi desencadeado
a: ----------------------------------------------------------------a)
Auscultação dos demais proprietários dos lotes, conforme nº 3,
do artigo 27º do RJUE; --------------------------------------------b)
Recolha de parecer jurídico da DAG incidindo sobre a hipoteca e
sobre os lotes objeto da presente alteração; -----------------------c)
Foi ainda solicitado ao requerente que o aperfeiçoamento do seu
pedido, nomeadamente no que concerne à legitimidade para apresentar
este pedido. --------------------------------------------------------
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4.

ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------4.1.
Nos Instrumentos de Gestão Territorial -----------------------a)
Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Chaves, os prédios em
questão localizam-se em Espaços Classe 1- Espaços urbanos e
urbanizáveis, da categoria 1.1 – Cidade de Chaves. -----------------b)
De acordo com a Planta de Ordenamento do mesmo IGT sobre os
prédios, não impede nenhuma servidão ou restrição de utilidade
pública. ----------------------------------------------------------4.2.
No regime jurídico -------------------------------------------a)
O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de
acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e
Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e
subsequentes alterações. -------------------------------------------5.
DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------5.1.
Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão
incide sobre os lotes nº 15 e nº 16 do acima referido loteamento,
consiste: ---------------------------------------------------------a)
Na redução da área dos lotes nº 15 e nº 16 respetivamente, em
43,5 m2 e 36,40m2, de 256,5 para 213,00 m3 e de 301,50 m2 para 265,10
m2; ---------------------------------------------------------------b)
Na alteração do polígono de implantação das construções; -----c)
Definição das restantes especificações. ----------------------5.2.
De acordo com o enunciado, as especificações para os lotes serão
as seguintes: ------------------------------------------------------a)
Lote nº 15: --------------------------------------------------a)
Área do lote– 213,00 m2; -------------------------------------b)
Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------c)
Área de Implantação máxima- 81,00 m2; ------------------------d)
Área Bruta de construção da Habitação máxima – 243,00 m2 -----e)
Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de
soleira; ----------------------------------------------------------b)
Lote nº 16: --------------------------------------------------f)
Área do lote– 265,10m2; --------------------------------------g)
Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------h)
Área de Implantação máxima- 81,00 m2; ------------------------i)
Área Bruta de construção da Habitação máxima – 243,00 m2 -----j)
Nº de pisos – 2 acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de
soleira; ----------------------------------------------------------5.3.
O requerente propõe alterar o polígono de implantação prevista,
com recuo da implantação da construção ao lote nº 13 de 3 metros.
Refere ainda que não prevê a alteração das infraestruturas já
existentes e as especificações dos restantes lotes. ----------------6.
ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------6.1.
Analisando os requerimentos entregue, o pedido encontra-se
genericamente instruído com os elementos mencionados na Portaria nº
113/2015 de 22 de abril e com o Regulamento Municipal de Urbanização
e Edificação (RMUE), nomeadamente a legitimidade da requerente pela
certidão da conservatória do registo predial apresentado no
requerimento nº 2690/21. -------------------------------------------6.2.
Constatou-se que, na emissão do alvará inicial, os lotes nº 15,
16 e 25 terão sido hipotecados como garantia da execução das obras de
urbanização. Consta do processo (folhas nº 160 e 161), um documento
correspondente à escritura de hipoteca, com esse fim. Não se encontrou
documento
de
liberação
dessa
hipoteca,
nem
da
receção
provisória/definitiva das obras de urbanização. --------------------6.3.
Uma vez que os lotes nº 15 e nº 16 são o objeto do presente
pedido de alteração, colocou-se a estes serviços a questão jurídica
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se subsistirá ou não a hipoteca referida e, no caso de subsistir, que
consequências/condicionantes acarreta para os mesmos lotes e para a
alteração agora solicitada. ----------------------------------------6.4.
De forma a esclarecer esta questão jurídica da hipoteca, foi
recolhido o parecer jurídico da Divisão de Administração Geral, que
se anexa à presente informação técnica. ----------------------------6.5.
Verificou-se ainda no processo, vários documentos referindo a
necessidade
do
loteador
proceder
à
alteração/retificação
do
loteamento, decorrente da incorreta implantação dos arruamentos,
relativamente
ao
preconizado
no
alvará
de
loteamento
e
consequentemente da área dos lotes. Nas folhas do processo nº 243, 244
e 245, de 1998, correspondem inclusive à tentativa dos serviços
técnicos do Município de sobrepor a planta aprovada do loteamento com
levantamento topográfico. A incorreta implantação dos arruamentos é
manifestamente notória no troço nascente da Rua Padre Manuel
Bernardes, confrontando com os lotes nº 15, 16 e 25. O lote nº 25
apresenta já uma construção para o qual não foi encontrada processo
de Obras no Município, após pesquisa no setor de arquivo. ---------6.6.
O pedido de alteração em análise assenta na diminuição e
reconfiguração da área dos lotes nº 15 e nº 16. Tal situação não causa
estranheza face ao exposto no ponto nº 6.5, decorrente da incorreta
implantação dos arruamentos previstos no loteamento. O eventual
alargamento do troço nascente da Rua Padre Manuel Bernardes
acarretaria ainda mais a diminuição dos lotes nº 15, nº 16 e ainda do
lote nº 25, onde já se verifica uma construção e alinhamento de muros.
Pelo exposto, apesar da configuração do atual arruamento não ser a
mais conveniente, a sua execução de acordo com projeto aprovado no
loteamento acarretaria ainda mais prejuízo para a configuração desses
lotes. ------------------------------------------------------------6.7.
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º,
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração
à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública,
quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando
sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do
referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação.
6.8.
Relativamente à auscultação dos demais proprietários dos lotes
constantes do loteamento, foi promovida através de edital, conforme
nº 3, do artigo 27º do RJUE em articulação com o artigo 11º do RMUE.
Decorrido o prazo, não consta do processo oposição dos demais
proprietários, estando assim garantida esta condição de aprovação. -6.9. No que concerne às áreas de cedência para o Município, previstas
no artigo 44º do RJUE, estão determinadas no artigo 21º do regulamento
do PDM. Assim, com a alteração ao alvará ao loteamento prevista,
verificamos as seguintes situações: --------------------------------a) Não haverá aumento da área a lotear, pelo que, não se aplicará a
alínea a) e a alínea c), ambas do nº 2, do artigo 21º do regulamento
do PDM; ------------------------------------------------------------b) Não se prevê aumento da área bruta de construção prevista pelo que
não se aplicará a alínea b), do nº 2, do artigo 21º. -----------7.
CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------7.1.
Considerando a instrução do pedido os elementos mencionados na
Portaria nº 113/2015 de 22 de abril e com o Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação (RMUE). -----------------------------------7.2.
Considerando as considerações do parecer da DAG relativo à
hipoteca dos lotes nº 15 e nº 16, como garantia para execução das
obras de urbanização. -----------------------------------------------
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Considerando que o pedido em análise se conforma com os
parâmetros urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal e as
especificações preconizadas são passíveis de se integrar na envolvente
sem gerar constrangimentos, devendo ser assegurado o cumprimento de
todas as normas legais e regulamentares, designadamente o RGEU, no
projeto de edificação de cada uma das habitações. ------------------7.4.
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º,
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 e ulteriores alterações, a alteração
à licença de operação de loteamento só é precedida de consulta pública,
quando a mesma esteja prevista em regulamento municipal ou quando
sejam ultrapassados os limites definidos no n.º 2, do artigo 22.º do
referido diploma legal, o que não se verifica no caso em apreciação.7.5.
Considerando a não oposição manifestada, nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima referido, após as diligências
de afixação do edital. ---------------------------------------------8.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------8.1.
Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja
adotada a deliberação no sentido de aprovar o pedido de alterações à
licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16/12, na sua redação atual. ------------------------------------8.2.
Na sequência da aprovação do ponto anterior, de acordo com o
disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores
alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de
um ano para requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará
de Loteamento nº 24/90, sob pena de caducidade desta deliberação,
conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal,
devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos
mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de
03/03, designadamente: ---------------------------------------------a)
Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente
(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------b)
Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos
matriciais de proveniência; ----------------------------------------c)
Atualização da certidão da conservatória do registo predial,
anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas.
8.3.
Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão
ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º,
do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram
estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas
pela realização de operações urbanísticas (a calcular pelos serviços
administrativos). -------------------------------------------------Em anexo: ---------------------------------------------------------Parecer nº 190/DAG/2021 --------------------------------------------À consideração Superior --------------------------------------------Chaves, 6 de janeiro de 2022 --------------------------------------A Técnica Superior, Arquiteta Susana Gomes Fernandes. --------------DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO
URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA ATAÍDE COSTA GOMES, DATADO DE 13.01.2022:
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a
mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião
do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto
na informação técnica infra. ---------------------------------------DESPACHO DO VEREADOR, DR. NUNO ANDRÉ CHAVES, DATADO DE 14.01.2022. -À Reunião do Executivo Municipal para deliberação. ----------------7.3.
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------VI
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1.1. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” - TRABALHOS COMPLEMENTARES -------Foi presente a informação nº 593/2021, 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 126 de 4 de julho de 2019, concurso público
tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “REDE DE
GEOTERMIA DE CHAVES”.-----------------------------------------------2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 3 de agosto de 2020, o Município de Chaves adjudicou
à firma “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras
Publicas, S.A.”, a execução da referida empreitada.-----------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 1 de
setembro de 2020.---------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 1.095.902,94 € (um milhão
e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e quatro
cêntimos) acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar:-----------------------------------------------• Prazo de execução da obra: 365 dias.----------------------------• Data da consignação: 14/12/2020---------------------------------• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra:23/12/2020---5. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da
execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a favor do dono de
obra, a garantia bancária N00415201, emitida pelo Novo Banco, S.A.,
no dia 12/08/2020, no valor de 54 795,15€, correspondendo a 5% do
valor dos trabalhos do contrato e para reforço de caução, ficam retidos
5% dos valores de cada auto de medição.-----------------------------6. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 1 de abril de 2021, o Município de Chaves aprovou a
proposta de trabalhos complementares, no valor de 21.001,62€ (sem
IVA), com um prazo de execução de 15 dias e cujo contrato foi assinado
no dia 19 de abril de 2021.-----------------------------------------7.
De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião
ordinária, do dia 24 de junho de 2021, o Município de Chaves aprovou
a proposta de trabalhos complementares, no valor de 30.964,86€ (sem
IVA), com um prazo de execução de 30 dias e cujo contrato foi assinado
no dia 9 de julho de 2021.------------------------------------------8.
O projeto tem por objetivo a construção e expansão da rede urbana
de calor de Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico
existente e inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de
energia térmica para satisfação de necessidades de aquecimento
ambiente e quando aplicável, de preparação de águas quentes
sanitárias. --------------------------------------------------------
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A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor,
através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central
geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e instalação
de novo sistema de gestão técnica centralizada.---------------------A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos
edifícios consumidores atualmente previstos (alguns ainda em fase de
projeto de construção nova ou de remodelação) em número total de 24.
II – Fundamentação--------------------------------------------------1.
Trabalhos complementares--------------------------------------i)
O acompanhamento arqueológico pressupõe o acompanhamento
permanente de todos os trabalhos que envolvam a abertura de valas bem
como todos os trabalhos que impliquem o revolvimento do solo e subsolo.
Do mesmo modo, a sondagem manual pressupõe a realização de escavação
por meios manuais, com a metodologia mais adequada às situações em
presença, até ao substrato rochoso, nível freático ou estruturas
arqueológicas. Desenvolvendo-se os trabalhos de abertura de valas no
centro histórico de Chaves, tem-se deparado com o aparecimento de
várias
estruturas
enterradas,
com
relevância
arqueológica,
caraterísticas distintas e potencial científico e patrimonial,
nomeadamente,
muros
monumentais,
colunas,
ombreiras,
material
laterício e outras, que requerem obrigatoriamente o alargamento da
área a escavar, para a necessária caraterização, contextualização,
estudo e conservação do espólio arqueológico encontrado. Neste
contexto, os trabalhos complementares, foram sempre impostos e
acompanhados pelas entidades tutelares, DRCN (Direção Regional de
Cultura do Norte) e Direção Geral Património Cultural (DGPC).
ii) Não tendo sido contemplado, no projeto inicial, um ramal da rede
de geotermia, para o museu das termas romanas, é intenção superior,
sendo de todo oportuno nesta fase da obra, executar o respetivo ramal
no âmbito da presente empreitada.-----------------------------------iii) Na rua do postigo, dada a reduzida largura da rua, acrescido da
elevada quantidade de infraestruturas existentes, instaladas de forma
desorganizada, é necessário desviar e consequentemente substituir a
conduta de abastecimento de água e respetivos ramais domiciliários,
de modo a tornar viável a instalação da tubagem para a rede de
geotermia (2 tubos de diâmetro exterior de 300mm).------------------iv) Prevendo-se que num futuro próximo, a piscina municipal de
Chaves, será remodelada e ampliada, ocupando a sua implantação o espaço
verde contiguo, entre a piscina existente e a rua Dr. João Morais, foi
aprovado dono de obra e projetista, alterar o traçado inicialmente
previsto, para o ramal da piscina municipal. Com esta alteração, o
novo traçado não rá colidir com a construção da nova piscina, podendo
mesmo a tubagem ser mais tarde reutilizada, se a mesma passar junto à
parede no espaço de circulação interior da atual piscina. De modo a
proteger a tubagem, idealizou-se a construção de uma estrutura
metálica com revestimento em DECK, que servirá também de banco para
apoio aos utilizadores da piscina.----------------------------------v) Na praça de Camões, a tubagem da rede de geotermia foi instalada
paralelamente ao coletor de águas pluviais, constatando-se que,
existindo caixas de visita “cegas” no coletor, será de todo conveniente
e oportuno, aplicar duas grelhas sumidouro em duas caixas, para recolha
das águas pluviais.-------------------------------------------------2. Trabalhos Complementares – Determinação de responsabilidades----Trabalhos Complementares – A par da verificação dos limites impostos
pelo CCP em matéria de aumento da despesa, procedeu-se à verificação
do regime de responsabilidade aplicável aos respetivos trabalhos
complementares, por força do disposto no artigo 378º do referido
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diploma. Do mesmo modo, o dono de obra é responsável pelo pagamento
dos trabalhos complementares, cuja execução ordene ao empreiteiro.
Tais trabalhos, não podem ser objeto de uma empreitada autónoma, visto
verificar-se uma relação de indispensável complementaridade, uma vez
que sem esses trabalhos, o resultado da obra, não realizaria de modo
satisfatório, o objetivo de interesse publico, que se pretende
realizar. Deste modo a decisão sobre a sua execução, compete ao dono
de obra, pelo que a responsabilidade dos mesmos também, acrescido
ainda, que tais trabalhos não eram detetáveis em fase anterior à
execução da obra.---------------------------------------------------3. Quantificação---------------------------------------------------ART.
1

DESCRIÇÃO

1.1

ART.
1.3.5.1-Acompanhamento
arqueológico
realizado durante todos os trabalhos de
desaterro e abertura de valas para colocação
de infraestruturas ou execução de fundações
relacionadas com o desenvolvimento do projeto
e
todos
os
estudos,
estabilização
e
conservação dos materiais,
metodologias de
escavação e relatórios, em conformidade com o
estabelecido no Caderno de Encargos (DIAS).

1.2

ART.1.3.5.2-Realização
de
sondagens
arqueológicas, previamente ao início da obra,
com pelo menos 2,00 x 2,00 m2, localizadas de
forma a obter uma amostragem significativa da
estratigrafia do local, nos locais a indicar
pelos serviços de arqueologia do Município de
Chaves, de acordo com as metodologias e
trabalhos constantes do Caderno de Encargos.

2

Un.

Quant.

Pr. Unit.

Valor

un

124,50

130,05 €

16.191,23 €

un

7,19

867,00 €

6.233,73 €

ARQUEOLOGIA

REDE URBANA DE CALOR- Nó museu das termas
romanas

2.1

ART.3.1.1-Escavação em abertura de valas para
instalação de tubagens e acessórios, em
terreno
de
natureza
diversa,
incluindo
demolições, entivação, rebaixamento do nível
freático, baldeação e remoção de materiais
sobrantes

m3

8,64

11,82 €

102,12 €

2.2

ART.3.1.2-Fornecimento de areia e aterro em
vala, incluindo compactação (0,10m)

m3

4,32

13,79 €

59,57 €

2.3

ART.3.1.7-Fornecimento
de
betão
simples
C15/20 para proteção das tubagens e colocação
em vala, incluindo cofragem e compactação

m3

2,16

98,52 €

212,80 €

2.4

ART.3.1.8-Aterro
final
com
materiais
selecionados com origem na própria escavação,
isentos de pedras e torrões, incluindo
colocação de tela de sinalização e compactação
ART.3.1.9-Carga, transporte e depósito em
vazadouro autorizado dos materiais sobrantes
ART.3.1.10.4.1-Levantamento não destrutivo de
pavimento em calçada grada de granito,
incluindo
limpeza,
depósito
provisório,
carga, transporte e depósito em vazadouro
autorizado dos materiais sobrantes
ART.3.1.10.4.2-Execução de camada de areia
estabilizada com cimento, com espessura de
0,05m, incluindo compactação
Art.3.1.10.4.3-Reposição
de
pavimento
em
calçada grada de granito com 0,11m de
espessura, considerando o reaproveitamento de
70%
do
material
existente
e
incluindo
transporte
desde
o
local
de
vazadouro
provisório, fornecimento do restante material
necessário e fecho de juntas

m3

1,08

3,94 €

4,26 €

m3

7,56

2,46 €

18,60 €

m2

18,00

4,93 €

88,74 €

m2

18,00

3,45 €

62,10 €

m2

18,00

22,57 €

406,26 €

2.5
2.6

2.7

2.8
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ART.3.2.2.3-Fornecimento
e
montagem
de
condutas em PEX-a, 6 bar, com isolamento
térmico em espuma de polietileno reticulado e
tubagem de encamisamento em PEAD, PE80,
nervurado, incluindo ligações, curvas, kits
ou mangas de isolamento, lavagem, testes e
ensaios, conforme especificações técnicas do
Caderno de Encargos: DN 50 + DN 50, com tubagem
de encamisamento f=200mm

2.10

ART.3.2.16.1-Fornecimento
e
montagem
de
acessórios para execução do Nó 23, incluindo
movimento de terras, ligações, isolamentos
térmicos, maciços de amarração, lavagem,
testes e ensaios, conforme especificações
técnicas do Caderno de Encargos: Conjunto de
tê DN80xDN50 e cone de redução DN80xDN65, para
tubagens de PEX-a, 6 bar
Execução da ligação ao Nó25, incluindo todos
os materiais, trabalhos e meios necessários.
P.Acordado

2.11
3

DESVIO DE INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

3.1

ART.3.3.1-Desvio de condutas de abastecimento
de água, em PEAD, MRS 100, PN10, e dos
respetivos acessórios e maciços de fixação,
incluindo
levantamento
de
pavimentos,
movimento de terras, corte e desativação das
condutas
existentes,
restabelecimento
de
todas as ligações, repavimentação e carga,
transporte e depósito em vazadouro autorizado
dos materiais sobrantes
Alteração
de
ramais
domiciliários
de
abastecimento de água, incluindo tubo PEAD de
32/25mm, PN16, incluindo todo o movimento de
terras
necessário,
acompanhamento
arqueológico, todos os materiais, trabalhos e
meios necessários, prontos a funcionar. P.
Acordado
Fornecimento e instalação de válvulas de
seccionamento flangeadas, DN125mm, completas,
incluindo todos os materiais, trabalhos e
meios necessários, prontas a funcionar. P.
Acordado

3.2

3.3

4

DIVERSOS

4.1

Fornecimento e execução de banco na piscina
municipal, composto por estrutura metálica
tubular
50x50mm
em
aço
galvanizado
e
revestimento
em
DECK,
compósito
tipo
chocolate, incluindo todos os materiais,
trabalhos e meios necessários. P. Acordado
Fornecimento e colocação de grelha sumidouro,
em FF D400, incluindo todos os materiais
trabalhos e meios necessários (Praça Camões).
P. Acordado

4.2

m

18,00

84,38 €

1.518,84 €

un

2,00

346,40 €

692,80 €

vg

1,00

1.088,72 €

1.088,72 €

m

72,00

59,11 €

4.255,92 €

un

12,00

175,00 €

2.100,00 €

un

3,00

778,00 €

2.334,00 €

m

49,50

199,70 €

9.885,15 €

un

2,00

187,98 €

375,96 €

TOTAL

45.630,80 €

4. Conclusão --------------------------------------------------------

1. Tendo em consideração que se trata, de trabalhos estritamente
necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda
certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior
acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi efetuado o
apuramento dos custos, tendo-se obtido, o seguinte:-----------------Trabalhos Complementares no valor total de 45.630,80€ e representam
4,16% do valor contratual, sendo:------------------------------------Trabalhos
Complementares
com
preços
do
contrato:29.846,97€,
representam 2,72% do valor contratual--------------------------------Trabalhos
Complementares
com
preços
acordados:15.783,837€,
representam 1,44% do valor contratual-------------------------------Os valores apresentados, não incluem o IVA--------------------------2. O somatório do preço dos trabalhos complementares, apurados até à
data, corresponde ao valor total de 97.597,28€, e representam 8,91%
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do valor da adjudicação, verificando-se assim o respeito pelo limite
imposto pelo artigo 370º do CCP.------------------------------------3. A estimativa orçamental proposta é constituída com preços unitários
contratuais e preços unitários acordados. Os preços unitários
acordados resultam da aplicação da avaliação de custos compostos,
tendo em atenção as quantidades referidas no mapa de trabalhos e peças
escritas, que compõem a presente informação. -----------------------4. Assim, a estimativa orçamental foi obtida, tendo por base as
medições referidas, às quais foram aplicados os preços unitários
correntes e praticados na região em obras similares. Deste modo, os
preços unitários procedem de custos médios unitários, resultantes de
anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo de trabalhos.
Foram igualmente, tidos em atenção, outros fatores determinantes, tais
como: o custo dos materiais; a mão-de-obra; os equipamentos; as
acessibilidades; as quantidades; a especificidade dos trabalhos e
condições de execução, os desperdícios e à diluição de outros custos,
diretos e indiretos.-----------------------------------------------III- Da Proposta em sentido estrito---------------------------------1. Considerando que os e Trabalhos Complementares, de acordo com o nº
3 do Artigo 378º, do CCP, são da responsabilidade do Dono de Obra;--2. Considerando que o encargo a suportar pelo dono de obra, na presente
modificação objetiva ao contrato, é de 45.630,80€ (quarenta e cinco
mil seiscentos e trinta euros e oitenta cêntimos), Iva não incluído,
e representam 4,16% do valor da adjudicação;------------------------3. Propõe-se o seguinte procedimento:------------------------------i. Submeter a proposta de Trabalhos de Complementares à aprovação
do Órgão Executivo Municipal;---------------------------------------ii. Aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando que
os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na
região em obras similares e como tal procedem de custos médios
unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações
do mesmo tipo de trabalhos;-----------------------------------------iii. Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 60 dias,
de acordo com o artigo 373º do CCP e tendo como fundamento a
especificidade e imprevisibilidade dos mesmos, também sujeitos a
exigências de entidades externas (DGPC, DRCN); ---------------------iv. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar ordem por escrito à empresa adjudicatária da
obrigação de executar os referidos trabalhos; ----------------------v. A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das
disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e
do nº 1 do artigo 98º do CCP;---------------------------------------vi. Que, caso a proposta seja aprovada, deverá ser encaminhada para
o Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato
através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar
previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço
de caução, no valor de 2.281,54€, destinada a garantir a celebração
do contrato de trabalhos adicionais;--------------------------------vii. O referido contrato deverá ser remetido para o Tribunal de
Contas;------------------------------------------------------------viii.
O valor da proposta, deverá ser publicitado no portal dos
contratos públicos de acordo com o previsto no nº1 do artigo 315º do
CCP.---------------------------------------------------------------É tudo quanto me cumpre informar.-----------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 13 de dezembro
de 2021-------------------------------------
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A Técnica Superior--------------------------------------------------(Madalena Branco)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO 3.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 25/2020, PARA EXECUÇÃO DA
EMPREITADA “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – TRABALHOS COMPLEMENTARES A 1 de setembro de 2020, foi celebrado um contrato para execução da
empreitada, “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de € 1.095.902,94
(um milhão e noventa e cinco mil, novecentos e dois euros e noventa e
quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado
nos serviços municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob
o n.º 25/2020, com a empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de
Construções e Obras Públicas, S. A.”, pessoa coletiva n.º 500 719 616,
o qual foi submetido a Tribunal de Contas, onde lhe foi atribuído o
número de processo 2855/2020, tendo obtido “visto com recomendações”,
em 11 de novembro de 2020. -----------------------------------------A 19 de abril de 2021, foi celebrado um contrato adicional da referida
empreitada, relativo à execução de trabalhos complementares, pelo
valor de € 21.001,62 (vinte e um mil, um euro e sessenta e dois
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do
aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 1 de abril de 2021,
na sequência da Informação/Proposta n.º 144/2021, da Divisão de Obras
Públicas, datada do dia 24 de março de 2021, que se encontra registado
nos mesmos serviços municipais, sob o n.º 17/E/2021. ---------------Posteriormente, a 9 de julho de 2021, foi celebrado um segundo contrato
adicional, também relativo à execução de trabalhos complementares,
pelo valor de € 30.964,86 (trinta mil, novecentos e sessenta e quatro
euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, conforme aprovado em reunião do executivo municipal, do dia 24
de junho de 2021, na sequência da Informação/Proposta n.º 294/2021,
da Divisão de Obras Públicas, datada do dia 18 de junho de 2021, o
qual se encontra registado nos mesmos serviços municipais, sob o n.º
36/E/2021. --------------------------------------------------------O projeto da referida empreitada tem por objeto a construção e expansão
da rede urbana de calor de Chaves, com base no aproveitamento do
recurso geotérmico existente, e inclui a ligação a 20 novos edifícios
consumidores de energia térmica, para satisfação de necessidades de
aquecimento ambiente e, quando aplicável, de preparação de águas
quentes sanitárias. ------------------------------------------------Os trabalhos da empreitada consistem na ampliação/construção da rede
urbana de calor, através da instalação de tubagem enterrada, na
remodelação da central geotérmica existente para se adaptar às novas
exigências e na instalação de novo sistema de gestão técnica
centralizada. -----------------------------------------------------A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos
edifícios consumidores atualmente previstos, em número total de 24,
embora alguns ainda em fase de projeto de construção nova ou
remodelação. ------------------------------------------------------Trabalhos complementares -------------------------------------------•
No âmbito desta empreitada, todos os trabalhos que envolvam a
abertura de valas e impliquem o revolvimento do solo e subsolo,
pressupõem
o
acompanhamento
arqueológico
e,
como
tal,
um
acompanhamento permanente de todos os trabalhos conexos. Por sua vez,
a sondagem manual pressupõe a realização de escavação por meios
manuais, com a metodologia mais adequada às situações em presença, até
ao substrato rochoso, nível freático ou estruturas arqueológicas. --•
No âmbito dos trabalhos de abertura de valas, no centro histórico
de Chaves, tem-se verificado o aparecimento de várias estruturas
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enterradas com relevância arqueológica, características distintas e
potencial científico e patrimonial, nomeadamente, muros monumentais,
colunas, ombreiras, material laterício, entre outras, que requerem,
obrigatoriamente, o alargamento da área a escavar, para a necessária
caracterização, contextualização, estudo e conservação do espólio
arqueológico encontrado. Pelo facto, os trabalhos complementares,
foram sempre impostos e acompanhados pelas entidades tutelares,
Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e Direção Geral do
Património Cultural (DGPC). ----------------------------------------•
Por outro lado, não tendo sido contemplado, no projeto inicial,
um ramal da rede de geotermia para o Museu das Termas Romanas, entendese oportuno, nesta fase da obra, executar no âmbito da presente
empreitada, o referido ramal. --------------------------------------•
Acresce que, na Rua do Postigo, dada a sua reduzida largura e a
elevada quantidade de infraestruturas nela existentes, instaladas de
forma
desorganizada,
surge
a
necessidade
de
desviar
e,
consequentemente, substituir a conduta de abastecimento de água e
respetivos ramais domiciliários, de modo a tornar viável a instalação
da tubagem para a rede de geotermia (dois tubos de diâmetro exterior
de 300 mm). --------------------------------------------------------•
Por sua vez, prevendo-se que num futuro próximo, a piscina
municipal, será remodelada e ampliada, ocupando o espaço verde
contiguo, entre a piscina existente e a Rua Dr. João Morais, foi
aprovado entre o dono da obra e o projetista, alterar o traçado
inicialmente previsto para o ramal da piscina municipal. Assim, o novo
traçado não irá colidir com a construção da nova piscina, podendo,
mesmo, a tubagem ser mais tarde reutilizada, se passar junto à parede,
no espaço de circulação interior da atual piscina. De modo a proteger
a tubagem, idealizou-se a construção de uma estrutura metálica com
revestimento em DECK, que servirá também de banco para apoio aos
utilizadores da piscina. -------------------------------------------•
Por fim, na Praça de Camões, a tubagem da rede de geotermia foi
instalada paralelamente ao coletor de águas pluviais, constatando-se
que existem caixas de visita “cegas” no coletor, pelo que, será de
todo conveniente e oportuno, aplicar duas grelhas sumidouro em duas
caixas, para recolha das águas pluviais. ---------------------------•
De acordo com o mapa de quantidades e orçamento, anexo ao presente
contrato adicional, o total dos trabalhos complementares, estritamente
necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, cuja não
execução ou execução numa fase posterior, acarretaria custos
acrescidos para o dono da obra, ascende ao valor de € 45.630,80
(quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta euros e oitenta cêntimos),
IVA não incluído, representando 4,16% do valor contratual, sendo: --(i) Trabalhos complementares com preços contratuais - € 29.846,97
(vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e seis euros e noventa e sete
cêntimos), IVA não incluído, representando 2,72% do valor contratual;
(ii) Trabalhos complementares com preços acordados - € 15.783,83
(quinze mil, setecentos e oitenta e três euros e oitenta e três
cêntimos), IVA não incluído, representando 1,44% do valor contratual.
•
Neste pressuposto, o somatório dos trabalhos complementares,
inerentes à presente empreitada, apurados até à data, corresponde ao
valor de € 97.597,28 (noventa e sete mil, quinhentos e noventa e sete
euros e vinte e oito cêntimos), e representam 8,91% do valor da
adjudicação, resultando 1,92% do 1.º contrato adicional; 2,83% do 2.º
contrato adicional, e, 4,16% do presente contrato, encontra-se, assim,
salvaguardado o respeito pelo limite imposto pelo artigo 370.º do CCP.
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•
Pelo, anteriormente, exposto, torna-se necessário promover uma
modificação objetiva ao retro identificado contrato. ---------------Assim, ------------------------------------------------------------No dia …… de …………… de 202…….., celebram o 3.º adicional ao contrato
relativo à execução da empreitada designada “Rede de Geotermia de
Chaves” – Trabalhos Complementares, nos termos do aprovado em reunião
do executivo municipal, do dia ……. de ………….. de 202….., na sequência
da Informação/Proposta n.º ……/202…., da Divisão de Obras Públicas,
datada do dia …… de ………. de 202…. ----------------------------------Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551,
representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado,
natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio
necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em
Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação
camarária, --------------------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como
Segundo
Contratante,
ANTEROS
EMPREITADAS,
SOCIEDADE
DE
CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede ……………………………., Pessoa
Coletiva n.º ………………….., com o mesmo número de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial de ………………., titular do Alvará de
Construção n.º ………………, com o capital social de …………………… euros,
legalmente representada por …………………….., (estado civil), natural de
………………., residente ……………………, titular do cartão de cidadão n.º ………..,
válido até ……………….., emitido pelas entidades competentes da …………………,
na qualidade de ………………., conforme poderes constantes na ……………………..,
documento que fica arquivado no processo respetivo ao presente
contrato adicional. ------------------------------------------------Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente contrato adicional tem por objeto trabalhos complementares
referentes à empreitada “Rede de Geotermia de Chaves”, pelo valor de
€ 45.630,80 (quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta euros e oitenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. --------------------------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Prazo de execução) ------------------------------------------------O prazo de execução dos trabalhos complementares é de ……… (…………) dias.
Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo
resultante deste contrato cabimento na rúbrica com a seguinte
classificação: Económica: ………; Cabimento n.º …………, de …………. --------2. Com o presente contrato adicional foi assumido o Compromisso n.º
……………., de …………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º
e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,
e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho,
na suas redações atuais. -------------------------------------------Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo
contratante) ------------------------------------------------------Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo
contratante presta, a favor do primeiro contratante, uma caução,
através de …………, efetuado ………………, no dia …………………., no valor de €
2.281,54 (dois mil, duzentos e oitenta e um euros e cinquenta e quatro
cêntimos), correspondente a 5% do valor dos trabalhos complementares,
objeto do presente contrato. ---------------------------------------Cláusula 5.ª --------------------------------------------------------
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(Foro competente) --------------------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------(Legislação aplicável) ---------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante
legislação aplicável. ----------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Disposições finais) -----------------------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional,
serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor
para o processamento das despesas públicas. ------------------------2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por
deliberação camarária do passado dia ……. de …….. de 202…... --------3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade
Tributária. -------------------------------------------------------4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um
exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 1 de
setembro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º
25/2020, com as alterações introduzidas pelos 1.º e 2.º contratos
adicionais, registados nos serviços municipais – UCE, sob os n.os
17/E/2021 e 36/E/2021, respetivamente. -----------------------------O Primeiro Contratante: --------------------------------------------O Segundo Contratante: ---------------------------------------------Contrato n.º ……/E/202…... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2021.12.16. –
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------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. ADUTORA PARQUE EMPRESARIAL CHAVES – ADUTORA CANDO – SOUTELO E
RESERVATÓRIO DE SOUTELO – 1.º E 2.º ANOS APÓS A RECEÇÃO PROVISÓRIA-Foi presente a informação nº 01/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
O Município de Chaves abriu concurso tendo como objeto a
adjudicação da empreitada “Adutora Parque Empresarial Chaves – Adutora
Cando – Soutelo e Reservatório de Soutelo”--------------------------1.
De harmonia com deliberação de reunião de Câmara do dia
07/07/2017, o Município de Chaves adjudicou à empresa “SINOP – António
Moreira dos Santos, S.A.”, a execução da referida empreitada.-------2.
O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, 30 de agosto
de 2017.------------------------------------------------------------
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3.
O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 456.442,73€ (Quatrocentos e
cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois Euros e setenta
e três cêntimos)), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar as seguintes condições:-------------------------•
Prazo de execução da obra: 270 dias.---------------------------4. O auto de consignação é de 18 de setembro de 2017.-------------O plano de Segurança e Saúde foi aprovado aos 3 dias do mês de outubro
de 2017.-----------------------------------------------------------5.
Foram aprovadas duas prorrogações graciosa do prazo de execução
da obra e uma suspensão do mesmo prazo, devido a constrangimentos que
surgiram no decorrer da obra.---------------------------------------5. A receção provisória da obra ocorreu a 23 de dezembro de 2019.--6.
A empresa adjudicatária vem, ao abrigo do artigo 295 do CCP,
solicitar a liberação parcial da caução-----------------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------1 – Face ao solicitado, a fiscalização deslocou-se ao local onde
decorreram os trabalhos, tendo em vista a avaliação do estado dos
mesmos.------------------------------------------------------------2 – Verificou-se, na altura que a câmara enterrada (ao perfil 50)
apresentava fugas de água que se encontrava a causar o abatimento do
pavimento, razão pela qual não foi efetuada a liberação solicitada.3 – Posteriormente a empresa adjudicatária efetuou a reparação
necessária pelo que a empreitada se encontra em condições para que a
referida liberação possa ser efetuada.------------------------------4 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução
Garantia Bancária 72006726213, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do
Vale do Sousa e Baixo Tâmega, C.R.L., do dia 31 de julho de 2017, no
valor de 5% do valor do contrato, correspondente a 22.822,14€.------5 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de
medição conforme quadro seguinte:-----------------------------------Auto n.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valor dos
16.457,00
26.343,40
38.350,00
38.946,50
40.778,46
65.977,92
19.534,99
49.088,50
61.500,00
32.857,89
36.728,46
14.879,61

autos
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Retenção 5%
822,85 €
1.317,17 €
1.917,50 €
1.947,33 €
2.038,92 €
3.298,901 €
976,75 €
2.454,43 €
3.075,00 €
1.642,89 €
1.836,42 €
743,98 €

Total 1

441.442,73 €

22.072,14 €

Auto
R.P.

Valor
5.397,37 €

Retenção 10%
539,74 €

Total 2

446.840,10 €

22.611,88 €

6 – Em resumo, a situação é a seguinte:-----------------------------Contrato

Contrato inicial
Revisão de Preços

Tipo

Valor

Garantia
Bancária
72006726213, Caixa Crédito

22.822,14€

13.693,28€

9.128,86€

22.072,14€

13.243,28€

8.828,86€

323,84€

215,90€

27.260,40€

18.173,62€

Retenção nos autos
Retenção nos autos

539,74€
Totais

45.434,02€

Redução a
efetuar (60%)

Valor
remanescente
(40%)
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III – Da Proposta em sentido estrito--------------------------------1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal que seja a
autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do artigo 295
do CCP, no valor global de 27.260,40€, procedendo-se da seguinte forma:
i)
Deverá ser notificado o banco Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, no sentido de reduzir a garantia
bancária n.º 72006726213 no valor de 13.693,28€.--------------------ii) Deverá remeter-se cópia da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no
montante de 13.567,12€ (Treze mil, quinhentos e sessenta e sete Euros
e doze cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição
e revisão de preços.------------------------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 6 de janeiro de 2022----------------------------------------A Técnica Superior--------------------------------------------------(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.01.06. –
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------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. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05
“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO
PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA)- RELATÓRIO
FINAL – ADJUDICAÇÃO - RETIFICAÇÃO.----------------------------------Foi presente a informação nº 18/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento---------------------------------------------------A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no Diário
da República, 2ª. Série, nº 186, de 23 de setembro de 2021 concurso
público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada designada
“Reparação e Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05
“Desenvolvimento das Infraestruturas Educativas e Formativas” do Pacto
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”.-------Considerando que foi presente em reunião de Câmara Municipal no dia
23 de dezembro de 2021, a informação N.º 611/2021, em que se propõe a
adjudicação dos Lotes 2 e 3 ao consórcio formado pelas empresas,
“Norteados, Lda. / Simplexbuild, Lda.”.-----------------------------Considerando que se detetou que tal facto apenas se verificava no Lote
2, não tendo, para o Lote 3, existido a constituição efetiva de
consórcio. --------------------------------------------------------Considerando que, devido a erro material, foi proposta a adjudicação
deste lote ao consórcio devendo ter sido apenas à empresa Norteados,
Lda. de forma isolada-----------------------------------------------II – Da Proposta em Sentido estrito---------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao executivo
camarário que delibere no sentido de efetuar a correção do sentido de
adjudicação exarado anteriormente da seguinte forma:----------------1.
Retificação do relatório final da empreitada “Reparação e
Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das
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Infraestruturas
Educativas
e
Formativas”
do
Pacto
para
o
Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)”; em que passe a
constar a adjudicação do “Lote 3 - Beneficiação da EB 2,3 de Vidago”,
à empresa, “Norteados, Lda.”----------------------------------------2. A retificação da minuta do contrato de acordo com minuta em anexo
À consideração superior---------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 13 de janeiro de 2021.-------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)-------------------------Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato-----------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------Aos 13 dias do mês de janeiro 2022, na Divisão de obras Públicas,
reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído
pelos seguintes membros:--------------------------------------------- Presidente – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica
Superior da Divisão de Obras Públicas;------------------------------- 1.º Vogal – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior
da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Técnico Superior
da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------com o fim de efetuar uma correção ao relatório final elaborado em 16
de dezembro de 2021, o qual, devido a erro material, indicou a
adjudicação do Lote 3 – Beneficiação da EB 2,3 de Vidago ao consócio
“Norteados, Lda./Simplexbuild, Lda” sendo que neste lote não houve
lugar à formação do referido consórcio. devendo o sentido de
adjudicação ter sido atribuído à empresa “Norteados, Lda”.----------Desta forma, o Relatório Final passa a ter a seguinte redação:------Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada
de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes
apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:----------------Tornar definitivo, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no
relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Reparação e
Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das
Infraestruturas
Educativas
e
Formativas”
do
Pacto
para
o
Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)” da seguinte
forma:-------------------------------------------------------------1. A não adjudicação dos Lotes n.ºs 1, 4, 5, 6, 7 e 8, em virtude de
terem ficado desertos.----------------------------------------------2. A adjudicação do Lote 2 – “Beneficiação da Secundária Fernão de
Magalhães”, à empresa, constituída pelo consorcio “Norteados,
Lda./Simplexbuild, Lda.”, pelo valor de 370.000,00€ (Trezentos e
setenta mil Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 365
dias.--------------------------------------------------------------3. A adjudicação do Lote 3 – “Beneficiação da EB 2,3 de Vidago”, à
empresa, “Norteados, Lda.”, pelo valor de 89.700,00€ (Oitenta e nove
mil, e setecentos Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução
de 160 dias.--------------------------------------------------------O valor global da proposta é de 459.700,00€ (Quatrocentos e cinquenta
e nove mil e setecentos euros), Iva não incluído remetendo-se o mesmo
– relatório final – à entidade competente para autorizar despesa, no
caso, a Câmara Municipal;-------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai
ser assinado pelos membros do júri.----------------------------------
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O Júri-------------------------------------------------------------O Presidente-------------------------------------------------------Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra-----------------------------Os Vogais----------------------------------------------------------Maria Madalena de Sousa Durão Branco--------------------------------Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues----------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS
(INTEGRADAS NA PI 10.05 “DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS
EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO
TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 3. ------------------------------No dia ……. de …………….. de 20….., nesta cidade de Chaves, no Edifício
dos Paços do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo
preço contratual de € 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto
no Código dos Contratos Públicos: ----------------------------------Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de
Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves,
neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas,
concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do
Concelho, Praça de Camões, em Chaves. ------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como Segundo Contratante, NORTEADOS, LDA., com sede na ……………, Pessoa
Coletiva n.º ……………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória
do Registo Comercial de ………., titular do Alvará de Construção n.º
……….. - PUB, com o capital social de ……….. euros, representado por
………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., emitido pelas
entidades competentes da República Portuguesa, com residência na Rua
…………………, na qualidade de gerente conforme …………., documento que fica
arquivado em anexo ao presente contrato. ---------------------------Cláusula 1.ª ------------------------------------------------------(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------1. O presente contrato tem por objeto a empreitada de “Reparação e
Conservação de Escolas (Integradas na PI 10.05 “Desenvolvimento das
Infraestruturas
Educativas
e
Formativas”
do
Pacto
para
o
Desenvolvimento e Coesão Territorial do Alto Tâmega)” – Lote 3 –
Beneficiação da EB 2,3 de Vidago, - pelo preço de € 89.700,00 (oitenta
e nove mil e setecentos euros), que não inclui o IVA à taxa legal em
vigor. ------------------------------------------------------------2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao
segundo contratante, mediante ……………………………….., do passado dia ……………,
em conformidade com o Projeto de Execução, Caderno de Encargos, Plano
de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição desta empreitada, devidamente aprovados, também
por …………………………….., em ……………., nos termos da proposta apresentada pelo
segundo contratante, bem como da lista de preços unitários a ela anexa,
documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e que ficam
arquivados junto do presente contrato. -----------------------------Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------(Prazo de Execução) -----------------------------------------------1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 160 (cento
e sessenta) dias, a contar da data do auto de consignação dos
trabalhos, que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a
contar da data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo
contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída
dentro do citado prazo. ---------------------------------------------
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2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior,
deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança
e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da
consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo
362.º, do CCP. -----------------------------------------------------3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º1
antecedente, encontra-se prevista para ……………………………………………... --------Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos: ---------------------------------------------------------a)
10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais; ------------------------------------------------------b)
5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
não estruturais e instalações técnicas; ----------------------------c)
2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à
obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável
a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ----3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos
de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que
se destina. --------------------------------------------------------Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------(Pagamentos) ------------------------------------------------------1. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições
mensais a realizar de acordo com a Cláusula ….. do Caderno de Encargos
da empreitada objeto do presente contrato, bem como na Cláusula ……..
do mesmo Caderno. --------------------------------------------------2. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de ……(……..) dias após a
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------(Revisão de Preços) -----------------------------------------------1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio
durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: Tipo ………………………….,
publicada no despacho n.º 22637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro. 3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos. --------------------------------------------------------Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------(Cabimento e Compromisso) -----------------------------------------1. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante
deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte classificação
Económica: ……………….., Cabimento n.º ……….., de ……………. ----------------2. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso
n.º ………., de ………….., em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo
9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.
Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------
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(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo
Contratante) ------------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos
Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do
segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A,
do CCP, foi designado como gestor do contrato, …………………………, mediante
………………………………….., do passado dia ……………………………., com a função de
acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o
relatório de avaliação, no final da obra. --------------------------Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------(Foro Competente) -------------------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 10.ª -----------------------------------------------------(Prevalência) -----------------------------------------------------1. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada,
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos,
Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo
segundo contratante. -----------------------------------------------2. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos,
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante,
e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto
n.º6, do artigo 96.º, do CCP. --------------------------------------Cláusula 11.ª -----------------------------------------------------(Legislação aplicável) --------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação
aplicável. --------------------------------------------------------Cláusula 12.ª -----------------------------------------------------(Disposições finais) ----------------------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão
efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o
processamento das despesas públicas. -------------------------------2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. -----3. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato
foi adjudicado por …………………………….., do passado dia …………………….., tendo,
nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ----------4. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente
contrato. ---------------------------------------------------------5. Foram apresentados pelo segundo contratante: ………………………………………….---O Primeiro Contratante: ______ -------------------------------------O Segundo Contratante: _______ -------------------------------------Contrato n.º ……../20…….. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. ---------------------------------------------
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1.4. REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2.3 DE VIDAGO – TRABALHOS
COMPLEMENTARES. ---------------------------------------------------Foi presente a informação nº 625/2021, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento--------------------------------------------------O Município de Chaves abriu concurso, tendo como objeto a adjudicação
da empreitada “Requalificação da escola EB 2.3 de Vidago”-----------2. De harmonia com deliberação camarária do dia 14 de setembro de
2020, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Edibarra Engenharia
e construção, SA”, a execução da referida empreitada.---------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, 12 de outubro
de 2020.-----------------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 408.000,00€ (Quatrocentos e
oito mil euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
importando destacar as seguintes condições:-------------------------• Prazo de execução da obra: 75 dias.-------------------------------5. O auto de consignação é de 12 de outubro de 2020.----------------6. A comunicação da aprovação do Plano de saúde e Segurança no trabalho
é de 26 de outubro de 2020.-----------------------------------------7. De harmonia com deliberação camarária do dia 01 de abril de 2021,
o Município de Chaves aprovou trabalhos complementares e trabalhos a
menos nos montantes de 35.361,50 € (8,67%)e 6.066,96 € (1,49%).-----II – Fundamentação--------------------------------------------------1 – No decorrer da obra, para efeitos de melhorias ao nível das
impermeabilizações e das drenagens das respetivas coberturas,
verificaram-se as seguintes necessidades:---------------------------1.1 – Impermeabilizar o interior das platibandas que se encontram em
estado avançado de degradação (telas asfálticas), recorrendo para o
efeito à colocação de chapas em alumínio lacado cor cinza escuro RAL
7022, com 0,8mm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos
para a sua efetiva execução.----------------------------------------1.2 – Em virtude das platibandas terem espessuras variadas ao longo
do seu comprimento, há necessidade de se executarem caleiras com
maiores dimensões na sua largura, o que por conseguinte fez com que
houvesse necessidade de se aumentarem as áreas das coberturas em todo
o seu perímetro para que as mesmas ficassem com um recobrimento
satisfatório por cima das ditas caleiras e assim evitar possíveis
infiltrações. -----------------------------------------------------III – Trabalhos complementares – Determinação de responsabilidade --1 - Os trabalhos apresentados, não eram, por parte do empreiteiro,
detetáveis em fase de formação do contrato, tendo sido detetados na
fase de execução.---------------------------------------------------2 – Desta forma, relativamente aos trabalhos complementares referidos
na presente informação, tratando-se de situações não detetáveis em
fase de formação do contrato, apenas poderiam ser detetados na fase
de execução da obra.------------------------------------------------A decisão sobre a sua execução compete ao dono de obra, pelo que a
responsabilidade dos mesmos também.---------------------------------IV – Quantificação--------------------------------------------------Em resumo, temos a seguinte situação:-------------------------------TRABALHOS COMPLEMENTARES -------------------------------------------1 - Trabalhos com preços acordados:----------------------------------
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1.1 – Fornecimento e colocação de bocas de incêndio, incluindo ligação
à rede de abastecimento de água nova (Rede predial), todos os materiais
e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento …………………………..6,00unid.
*262,50€=1.575,00€-------------------------------------------------1.2 – Execução de muretes de suporte para as coberturas em painéis do
tipo "sandwich" com 60mmde espessura, para os lanternins, incluindo
materiais
e
todos
os
trabalhos
necessários………………………………………………………………………………8,00unid.*187,50€=1.500,00€
2 - Trabalhos com preços de contrato:-------------------------------2.1 - Fornecimento e execução de cobertura em painel do tipo "sandwich"
com 60mm de espessura.----------------------------------------------Incluindo p/p de cortes, sobreposições, parafusos e elementos de
fixação, acessórios, juntas, remates perimetrais e outras peças de
remate para o tratamento de pontos singulares, nomeadamente chaminés,
conforme desenhos de projeto…………..…271,00m2*20,43€=5.536,53 €-------2.2 - Fornecimento e montagem de remates de cobertura com perfil de
alumínio lacado cor cinza escuro RAL 7022, com 0,8mm de espessura, com
perfurações trapezoidais para a sua fixação e pingadeira. Inclusive
cimento cola, peças especiais e silicone neutro, e todos os trabalhos
necessários ao seu perfeito acabamento, de acordo com desenhos de
projeto e pormenores…………………………………………………………344,61m2*14,30€=4.927,92 €
TRABALHOS A MENOS (TRABALHOS NORMAIS)-------------------------------1 - Fornecimento e instalação de placas de identificação da obra, com
dimensões mínimas de 1,00m de largura e 0,80m de altura, em placas de
alumínio e estrutura de fixação em aço galvanizado, para a designação
da empreitada, incluindo as diferentes entidades que intervêm no
desenvolvimento da obra, bem como para a publicitação dos alvarás de
licenciamento……………………………………………………………………………………………… 1,00 unid.*107,50€
2 - Desmontagem de revestimento de cobertura em placas de chapa simples
de aço e elementos de fixação, fixa mecanicamente sobre madre
estrutural, em cobertura inclinada de duas e quatro águas com uma
pendente média de 10%, com meios manuais. Incluindo p/p de limpeza,
armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião ou
contentor, transporte dos entulhos para vazadouro apropriado de acordo
com a legislação da responsabilidade da firma adjudicatária, todos os
transportes, materiais e trabalhos necessários, de acordo com o
projeto……………………………………………………………………………………………………………… 2,79m2*2.61€=7,28€
3 - Desmontagem de revestimento de cobertura em tela asfáltica, em
cobertura plana com uma pendente média de 3%. Incluindo p/p de limpeza,
armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião ou
contentor, transporte dos entulhos para vazadouro apropriado de acordo
com a legislação da responsabilidade da firma adjudicatária, todos os
transportes, materiais e trabalhos necessários, de acordo com o
projeto…………………………………………………………………………………………………… 214,78m2*3.59€=771,06€
4 - Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m…………………………….19,00
unid.*18,17€=345,23€-----------------------------------------------5 - Desmontagem, limpeza, armazenamento e posterior restauro e
colocação de equipamentos existentes nas fachadas, incluíndo ligações,
suportes, fixações e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito
acabamento e funcionamento, de acordo com os desenhos do projecto. Ver
desenhos A7 e A8……………………………………………………………………….5,00 unid.*54,70€=273.50€
6 - Fornecimento e execução de cobertura em placas translúcidas planas
de policarbonato celular, de 6 mm de espessura, com uma transmissão
de luminosidade de 90%, fixadas mecanicamente sobre estrutura leve
metálica ou de madeira, em cobertura inclinada, com uma pendente maior
que 10%. Inclusive acessórios de fixação das placas perfis em H de
policarbonato para a união entre placas, perfis em U de policarbonato
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para o fecho lateral das placas, fita autocolante microperfurada de
alumínio para a vedação dos bordos inferiores das placas, fita adesiva
de alumínio para a vedação dos bordos superiores das placas e silicone
neutra oxímico, para vedação de juntas.-----------------------------Totalmente terminada em condições de estanquidade……………………………………72,00
unid.*30.64€=2.206.08€---------------------------------------------7 - Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m…………………………19,00
unid.*181.22€=3.443,18 €-------------------------------------------8 - Vão de Janela do tipo J7 com 0,90x1,35m…………………………………………………… 19,00
unid.*35,74€=717,06 €----------------------------------------------9 - Perfil de remate de peitoril no vão J7…………………………………………………………19,00
unid.*18,38€ =349,22€----------------------------------------------10 - Vão de Janela do tipo J7………………………………………………………………………………………… 19,00
unid.*19.21€=364,99 €----------------------------------------------11 - Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo Vinylmatt da
"CIN", ou equivalente, nas demãos necessárias sobre paredes exteriores
rebocadas, incluindo primário, preparação e limpeza prévia do suporte
e lixagem de pequenas aderências e imperfeições formação de juntas,
cantos, arestas e remates nos encontros com paramentos, revestimentos
ou outros elementos assentes na sua superfície. todos os trabalhos e
materiais
necessários
para
perfeito
acabamento…………………………………………
65,04m2*8.42€=547,64 €---------------------------------------------TRABALHOS A MENOS (TRABALHOS COMPLEMENTARES)------------------------Por erro de medição, verificou-se em obra haver um diferencial ao
realmente executado, do qual resultaram trabalhos a menos no montante
infra:-------------------------------------------------------------1.2 Corte de peitoris das janelas, incluindo remoção e carga manual
de entulho para camião ou contentor, transporte dos entulhos a
vazadouro apropriado de acordo com a legislação da responsabilidade
do adjudicatário, todos os transportes, materiais e trabalhos
necessário.--------------------------------------------------------Vão
de
Janela
do
tipo
J7
com
0,90x1,35m………………………………….19,00
unid.*26,53€=504,07€-----------------------------------------------1.3 Fornecimento e colocação de capoto nas dobras dos peitoris das
janelas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para
levar chapa em alumínio lacada a branco com espessura de 0.8mm.-----Vão
de
Janela
do
tipo
J7
com
0,90x1,35m………………………………….19,00
unid.*21,84€=414,96€-----------------------------------------------V – Conclusão-------------------------------------------------------1 - Trabalhos complementares----------------------------------------1.1 – Tendo em consideração que se trata de trabalhos estritamente
necessários à conclusão da obra e dela indissociáveis, sendo ainda
certo que a sua não execução ou a sua execução numa fase posterior
acarretaria custos acrescidos para o dono de obra, foi feito o
apuramento dos custos, tendo-se obtido o valor de 13.539,45 €,
representando 3,32% do valor do contrato.------------------ --------1.2 – O valor apresentado, incluindo os anteriores trabalhos
complementares aprovados, embora excedam os 10%, de acordo com a nova
lei n.º 30/2021 de 21 de Maio, mais propriamente no seu ponto 4, art.º
370, Secção VI, os trabalhos complementares, de forma acumulada, mesmo
para obras que se encontrem em curso após a sua aprovação, pode ir até
aos 50%, o que se verifica no caso em apreço, ou seja:--------------Trabalhos complementares anteriores 35.361,50 € 8,67%---------------Trabalhos complementares atuais 13.539,45 € 3,32%-------------------Total trabalhos complementares 48.900,95 € 11,99%-------------------1.3 - A aprovação dos preços não previstos no contrato, considerando
que os mesmos, resultam de preços unitários correntes e praticados na
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região em obras similares e como tal procedem de custos médios
unitários, resultantes de anteriores procedimentos, para prestações
do mesmo tipo de trabalhos.-----------------------------------------2 - Trabalhos a menos:----------------------------------------------2.1 – Conforme supra plasmado, verificaram-se ao longo da obra uma
série de trabalhos a menos, os quais orçam em 9.132,74 €, representando
2,24% do valor do contrato.-----------------------------------------2.2 – O valor apresentado, incluindo os anteriores trabalhos a menos
aprovados, não excede os limites previstos no ponto 1 do artigo 381º
do CCP, ou seja, não há lugar a indemnização ao empreiteiro por redução
do preço contratual.------------------------------------------------Trabalhos a menos anteriores 6.066,96 € 1,49%-----------------------Trabalhos a menos atuais 9.132,74 € 2,24%---------------------------Total trabalhos a menos (Trabalhos normais) 15.199,70 € 3,73%-------Trabalhos a menos (Complementares) 919,03 € 2,60% ------------------VI – Da Proposta em Sentido estrito --------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto acima enunciadas, propõe-se a seguinte linha de atuação:------A- Trabalhos complementares-----------------------------------------1 - Que, numa primeira fase, a presente proposta seja agendada para a
reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção das competentes
aprovações;--------------------------------------------------------2
–
A
aprovação
dos
trabalhos
complementares
apresentados,
considerando que os mesmos estão de acordo com o n. º2 do artigo 370º
do CCP. Os referidos trabalhos ascendem ao montante de 13.539,45 €
(treze mil, quinhentos e trinta e nove euros e quarenta e cinco
cêntimos), IVA não incluído, representando 3,32% do valor global da
obra.--------------------------------------------------------------4 – Que o prazo para a execução dos trabalhos seja fixado em 15 dias,
repartidos da seguinte forma:---------------------------------------5 - Que, caso a presente proposta venha a merecer aprovação, seja dada
ordem de execução dos trabalhos ao adjudicatário, por escrito,
facultando-lhe as peças necessárias.--------------------------------6 – Que, caso a proposta seja aprovada, seja encaminhada para o
Gabinete de Notariado e Expropriações, para ser formalizado o ato
através da assinatura do competente contrato, devendo-se notificar
previamente também o adjudicatário no sentido de apresentar um reforço
de caução, destinada a garantir a celebração do contrato.-----------B- Trabalhos a Menos------------------------------------------------1 - Considerando que os Trabalhos a Menos (trabalhos normais e
complementares) ascendem aos montantes de 9.132,74 € (nove mil, cento
e trinta e dois euros e setenta e quatro cêntimos) e 919,03 €
(novecentos e dezanove euros e três cêntimos), Iva não incluído, o que
representam 2,24% e 2.60% dos valores contratuais.------------------2 - Propõe-se o seguinte procedimento:------------------------------2.1 - Submeter a respetiva diminuição do compromisso relativo ao
contrato inicial e ao contrato adicional à aprovação do Órgão Executivo
Municipal;---------------------------------------------------------2.2 - Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar ordempor escrito à empresa adjudicatária,
especificando os trabalhos a menos;---------------------------------2.3 - Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser
reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos.---------------À consideração superior---------------------------------------------Chaves, 27 de dezembro de 2021--------------------------------------O técnico superior--------------------------------------------------
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(Gilberto Fernandes, Eng.º)------------------------------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO 2.º ADICIONAL AO CONTRATO N.º 35/2020, PARA EXECUÇÃO DA
EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE VIDAGO” – TRABALHOS
COMPLEMENTARES - ---------------------------------------------------A 9 de outubro de 2020, foi celebrado um contrato com a empresa
“Edibarra, Engenharia e Construção, S. A.”, pessoa coletiva n.º
505 468 751, para execução da empreitada, “Requalificação da Escola
EB 2,3 de Vidago”, pelo valor de € 408.000,00 (quatrocentos e oito mil
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, registado nos serviços
municipais – Unidade de Contratos e Expropriações -, sob o n.º
35/2021.-----------------------------------------------------------A 28 de abril de 2021, foi celebrado um contrato adicional da referida
empreitada, relativo à execução de trabalhos complementares, pelo
valor de € 35.361,50 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e um
euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
nos termos do aprovado em reunião do executivo municipal, realizada
no dia 1 de abril de 2021, na sequência da Informação/Proposta n.º
152/2021, da Divisão de Obras Públicas, datada do dia 25 de março de
2021, o qual se encontra registado, nos citados serviços municipais,
sob o n.º 22/E/2021. -----------------------------------------------No âmbito da execução da empreitada, no decorrer da obra para efeitos
de melhoramentos ao nível das impermeabilizações e das drenagens das
respetivas coberturas, verificaram-se as seguintes necessidades: ---•
Impermeabilização do interior das platibandas que se encontram
em estado avançado de degradação (telas asfálticas), recorrendo, para
o efeito, à colocação de chapas em alumínio lacado, cor cinza escuro
RAL 7022, com 0,8 mm de espessura, incluindo todos os materiais e
trabalhos para a sua efetiva execução. -----------------------------•
Em virtude das platibandas terem espessuras variadas ao longo do
seu comprimento, há necessidade de se executarem caleiras com
dimensões maiores na sua largura o que, por conseguinte, faz com que
haja necessidade de se aumentarem as áreas das coberturas em todo o
seu perímetro, para que as mesmas fiquem com um recobrimento
satisfatório por cima das ditas caleiras e, assim, se evitem possíveis
infiltrações. -----------------------------------------------------Os trabalhos supra identificados não são passíveis de deteção na fase
de formação do contrato, mas sim na fase de execução da obra, pelo
que, a decisão da sua execução e a responsabilidade sobre os mesmos,
cabe ao dono da obra. ----------------------------------------------O total dos aludidos trabalhos complementares é, de acordo com o
apuramento de custos efetuado e transcrito na Informação/proposta n.º
625/2021, da Divisão de Obras Públicas, anexa ao presente contrato, e
dele fazendo parte integrante, de € 13.539,45 (treze mil, quinhentos
e trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), IVA não incluído,
representando 3,32% do valor contratual, sendo que: ----------------(iii) O valor de € 3.075,00 (três mil e setenta e cinco euros), IVA
não incluído, corresponde a trabalhos complementares com preços
acordados e, -------------------------------------------------------(iv) O valor de € 10.464,45 (dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro
euros e quarenta e cinco cêntimos), IVA não incluído, corresponde a
trabalhos complementares com preços de contrato. -------------------Neste pressuposto, o somatório dos trabalhos complementares, inerentes
à presente empreitada, apurados até à data, corresponde ao valor de €
48.900,95 (quarenta e oito mil, novecentos euros e noventa e cinco
cêntimos), e representa 11,99% do valor da adjudicação, resultando
8,67% do 1.º contrato adicional e 3,32% do presente contrato,
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encontrando-se, assim, salvaguardado o respeito pelo limite imposto
pelo artigo 370.º do CCP, na sua atual redação. --------------------Atendendo ao, anteriormente, exposto e tendo em conta que se trata de
trabalhos estritamente necessários à conclusão da obra e dela
indissociáveis, cuja não execução, ou execução numa fase posterior,
acarretaria custos acrescidos para o dono da obra, torna-se necessário
promover uma modificação objetiva ao retro identificado contrato. --Assim, ------------------------------------------------------------No dia ….. de ………… de 202….., celebram o 2.º adicional ao contrato
relativo à execução da empreitada designada “Requalificação da Escola
EB 2,3 de Vidago” – Trabalhos complementares, nos termos do aprovado
em reunião do executivo municipal, do dia …… de …………. de 202….., na
sequência da Informação/Proposta n.º ………….., da Divisão de Obras
Públicas, datada do dia ….. de ………… de 202…. -----------------------Como Primeiro Contratante, o MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551,
representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, casado,
natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio
necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em
Chaves, com poderes conferidos pela retro citada deliberação
camarária, --------------------------------------------------------E -----------------------------------------------------------------Como Segundo Contratante, EDIBARRA – Engenharia e Construção, S. A.,
com sede …………………………………., Pessoa Coletiva n.º ……………………., com o mesmo
número de matricula na Conservatória do Registo Comercial de
………………….., titular do Alvará de Construção ……………….., com o capital
social de …………………….. euros, legalmente representada por …………………………,
residente …………………………., titular do Cartão do Cidadão n.º …………………..,
válido até ………………, emitido pelas entidades competentes da República
Portuguesa, na qualidade de …………………………, conforme poderes constantes
na Certidão Permanente, documento que fica arquivado em anexo ao
presente contrato. -------------------------------------------------Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto) ----------------------------------------------------------O presente contrato tem por objeto a execução de trabalhos
complementares referentes à empreitada “Requalificação da Escola EB
2,3 de Vidago”, pelo valor de € 13.539,45 (treze mil, quinhentos e
trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. -----------------------------------------------Cláusula 2.ª -------------------------------------------------------(Prazo de execução) ------------------------------------------------O prazo de execução dos trabalhos complementares é de …….. (…………..)
dias. -------------------------------------------------------------Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------(Cabimento e compromisso) ------------------------------------------3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do segundo contratante para o ano corrente e seguintes, tendo o encargo
resultante deste contrato cabimento na rubrica com a seguinte
classificação: Económica: ……………..; Cabimento n.º ………, de ………….. ---4. Com o presente contrato foi assumido o Compromisso n.º ………, de
…………, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo 9.º e n.º 3, do
artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e artigo 7.º,
n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho. ------------Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------(Garantia para cumprimento das obrigações por parte do segundo
contratante) ------------------------------------------------------Para garantia da execução dos trabalhos complementares, o segundo
contratante presta, a favor do primeiro contratante, caução, através
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de ………………, no dia ……………………, no valor de € 676,97 (seiscentos e setenta
e seis euros e noventa e sete cêntimos), correspondente a 5% do valor
dos trabalhos complementares, objeto do presente contrato. ---------Cláusula 5.ª -------------------------------------------------------(Foro competente) --------------------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------(Legislação aplicável) ---------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações, e na restante
legislação aplicável. ----------------------------------------------Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------(Disposições finais) -----------------------------------------------1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato adicional,
serão efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor
para o processamento das despesas públicas. ------------------------2. A execução do presente contrato adicional foi autorizada por
deliberação camarária………….., do passado dia ……………... ---------------3. Foi feita prova, através da entrega de certidões, da situação
contributiva regularizada perante a Segurança Social e Autoridade
Tributária. -------------------------------------------------------4. Este contrato adicional foi elaborado em duplicado, sendo um
exemplar para cada um dos contratantes. ----------------------------Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em 9 de
outubro de 2020, registado nos serviços municipais – UCE, sob o n.º
35/2020. ----------------------------------------------------------O Primeiro Contratante: --------------------------------------------O Segundo Contratante: ---------------------------------------------Contrato n.º …../E/202…. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.01.11. –
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.5. REMODELAÇÃO DE TROÇO DE PAVIMENTO NA EN103 - RELATÓRIO FINAL ADJUDICAÇÃO –------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 551/2021, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento --------------------------------------------------1. A Câmara Municipal de Chaves, abriu, por anúncio publicado no
Diário da República, 2.ª Série, nº 177, de 10 de setembro de 2021
concurso público, tendo como objetivo a adjudicação da empreitada
designada “Remodelação de Troço de Pavimento na EN103”.-------------II – Fundamentação--------------------------------------------------Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a adjudicação da
empreitada à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e
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Obras Públicas, S.A.” pelo valor 199.400,00 € (Cento e noventa e nove
mil e quatrocentos Euros), IVA não incluído.------------------------Promoveu-se de imediato à respetiva audiência prévia escrita, e
esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada
de decisão, nenhum dos concorrentes apresentou, qualquer sugestão
quanto ao sentido da decisão, conforme melhor se comprova pelo
relatório final, documento que aqui se dá, por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais.---------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de
facto acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal que delibere no sentido de:----------1.
Aprovação do relatório final da empreitada “Remodelação de Troço
de Pavimento na EN103”;---------------------------------------------2.
A adjudicação da empreitada à de empresa “Anteros Empreitadas,
Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.” pelo valor 199.400,00
€ (Cento e noventa e nove mil e quatrocentos Euros), IVA não incluído,
com um prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo relatório
final à entidade competente para autorizar despesa, no caso, o
Presidente da Câmara Municipal.-------------------------------------3. De salientar que o valor total da proposta (199.400,00 €) tem
enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos
de Gestão Financeira em vigor no objetivo, 2.4.2. 0102/07030313 0203
2002 I 40, e será faturado na sua totalidade em 2022;---------------4. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do
CCP, a nomeação de Cláudia Moura, como gestor do contrato, com a função
de acompanhar permanentemente a execução do contrato e elaborar o
relatório de avaliação no final de obra;----------------------------5. A aprovação da minuta do contrato em anexo, nos termos das
disposições combinadas previstas na alínea d) do nº 2 do artigo 77º e
do nº 1 do artigo 98º do CCP;---------------------------------------6. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, se remeta o procedimento ao Unidade Flexível de 3.º
Grau de Contratos e Expropriações, com vista à celebração do respetivo
contrato com o adjudicatário.---------------------------------------À consideração superior---------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 8 de novembro de 2021.-------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)--------------------------------------------------------------------------------------------RELATÓRIO FINAL----------------------------------------------------Aos 8 dias do mês de novembro 2021, na Divisão de obras Públicas,
reuniu o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído
pelos seguintes membros:--------------------------------------------- Presidente - Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de Divisão
da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 1.º Vogal – Vítor Joaquim Fernandes Pereira, Técnico Superior da
Divisão de Obras Públicas; ------------------------------------------ 2.º Vogal – Gilberto José Santos Fernandes, Técnico Superior da
Divisão de Obras Públicas; -----------------------------------------com o fim de tornar definitivo o relatório preliminar – sentido de
adjudicação, no sentido de permitir a prática do ato adjudicatório,
no âmbito do presente procedimento.---------------------------------No passado dia 27 de outubro procedeu-se á notificação do projeto de
decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para
se pronunciarem sobre o mesmo----------------------------------------
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Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada
de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes
apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:----------------Tornar definitiva, para efeitos de adjudicação, a intenção exposta no
relatório preliminar – adjudicação da empreitada “Remodelação de Troço
de Pavimento na EN103” pelo valor de 199.400,00 € (Cento e noventa e
nove mil e quatrocentos Euros), IVA não incluído, à empresa “Anteros
Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A.”, com um
prazo de execução de 90 dias, remetendo-se o mesmo – relatório final
– à entidade competente para autorizar despesa, no caso, o Presidente
da Câmara Municipal;------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, elaborou-se o presente relatório, que vai
ser assinado pelos membros do júri.---------------------------------O Júri-------------------------------------------------------------O Presidente-------------------------------------------------------Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues---------------------------------Os Vogais----------------------------------------------------------Vítor Joaquim Fernandes Pereira-------------------------------------Gilberto José Santos Fernandes--------------------------------------Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato ----------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE TROÇO DE PAVIMENTO
NA EN 103” ---------------------------------------------------------No dia … de ……. de 2021, nesta cidade de Chaves, no Edifício dos Paços
do Concelho, celebram o presente contrato de empreitada pelo preço
contratual de € 199 400,00 (cento e noventa e nove mil e quatrocentos
euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do disposto
no Código dos Contratos Públicos: ---------------------------------Como Primeiro Contratante, MUNICÍPIO DE CHAVES, titular do Cartão de
Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 205 551, com sede em Chaves,
neste ato legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas,
concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do
Concelho, Praça de Camões, em Chaves. -----------------------------E -----------------------------------------------------------------Como
Segundo
Contratante,
ANTEROS
EMPREITADAS,
SOCIEDADE
DE
CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S. A, com sede na …………………. Pessoa
Coletiva n.º ……………, com o mesmo número de matrícula na Conservatória
do Registo Comercial de Chaves, titular do Alvará de Construção n.º
……. - PUB, com o capital social de ………… euros, legalmente representada
por ……………., casado, natural de …………., residente na ………………, titular do
cartão de cidadão n.º …………, válido até ……….., emitido pelas entidades
competentes da República Portuguesa, na qualidade de ………….., conforme
poderes constantes na Certidão Permanente, documento que fica
arquivado no processo respetivo ao presente adicional ao contrato. Cláusula 1.ª -------------------------------------------------------(Objeto e preço contratual) ---------------------------------------1. O presente contrato tem por objeto a execução da empreitada de
“Remodelação de Troço de Pavimento na EN 103”, situada no concelho de
Chaves, pelo preço de € 199 400,00 (cento e noventa e nove mil e
quatrocentos euros), que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. --2. A presente empreitada foi adjudicada pelo primeiro contratante ao
segundo contratante, mediante deliberação camarária do passado dia
………, precedida de anúncio, em conformidade com o Projeto de Execução,
Caderno de Encargos, Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção
e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição desta empreitada,
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devidamente aprovados por deliberação de …………, nos termos da proposta
apresentada pelo segundo contratante, bem como da lista de preços
unitários a ela anexa, documentos que aqui se dão por integralmente
reproduzidos e que ficam arquivados junto do presente contrato. ---Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------(Prazo de Execução) -----------------------------------------------1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data do auto de consignação dos trabalhos,
que deverá ser celebrado no prazo máximo de trinta dias, a contar da
data da assinatura do presente contrato, assumindo o segundo
contratante o compromisso de ter a empreitada totalmente concluída
dentro do citado prazo. --------------------------------------------2. Para efeitos da outorga da consignação prevista no número anterior,
deverá o segundo contratante proceder à entrega do Plano de Segurança
e Saúde, com a antecedência máxima de 15 dias relativamente à data da
consignação, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1, do Artigo
362.º, do CCP. ----------------------------------------------------3. O início da produção de efeitos do contrato, de acordo com o n.º 1
antecedente, encontra-se prevista para dia ………………. -----------------Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------(Prazo de Garantia da Obra) ---------------------------------------1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de
defeitos: ---------------------------------------------------------d)
10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais; ------------------------------------------------------e)
5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
não estruturais e instalações técnicas; ---------------------------f)
2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à
obra, mas dela autonomizáveis. -------------------------------------2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável
a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetível de uso independente e autonomizável. ---3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos
de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que
se destina. --------------------------------------------------------Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------(Pagamentos) ------------------------------------------------------3. Os pagamentos a efetuar pelo primeiro contratante têm uma
periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições
mensais a realizar de acordo com a Cláusula 26.ª do Caderno de Encargos
da empreitada, objeto do presente contrato, bem como na Cláusula 32.ª
do mesmo Caderno. --------------------------------------------------4. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a
apresentação da respetiva fatura. ----------------------------------Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------(Revisão de Preços) -----------------------------------------------4. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração
dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio
durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro. ------------------------5. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F…. – ……………………..,
publicada no despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 5 de novembro.
6. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da
revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de
trabalhos. ---------------------------------------------------------
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Cláusula 6.ª ------------------------------------------------------(Cabimento e Compromisso) -----------------------------------------3. A empreitada consta no Plano Plurianual de Investimentos/Orçamento
do primeiro contratante para o corrente ano, tendo o encargo resultante
deste contrato cabimento na rubrica com as seguintes classificações
Económicas: ……….., Cabimento n.º ………, de ……………… --------------------4. Com a assinatura do presente contrato foi assumido o Compromisso
n.º …………../2021, de ………, em cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo
9.º e n.º 3, do artigo 5.º, ambos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
e artigo 7.º, n.º 3, alínea c), do D.L. n.º 127/2012, de 21 de junho.
Cláusula 7.ª ------------------------------------------------------(Garantia para Cumprimento das Obrigações por parte do Segundo
Contratante) ------------------------------------------------------De acordo com o disposto no n.º 2, do Artigo 88.º do Código dos
Contratos Públicos, não há lugar à prestação de caução por parte do
segundo contratante, havendo no entanto lugar à retenção de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar. ------------------------------------Cláusula 8.ª ------------------------------------------------------(Designação do Gestor do Contrato) --------------------------------Para efeitos de cumprimento do disposto, no n.º 1, do artigo 290.º-A,
do CCP, foi designada, como gestora do contrato, ………… por despacho do
Presidente da Câmara do passado dia …………… com a função de acompanhar
permanentemente a execução do contrato e elaborar o relatório de
avaliação, no final da obra. --------------------------------------Cláusula 9.ª ------------------------------------------------------(Foro Competente) -------------------------------------------------Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica
estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. -----------------Cláusula 10.ª -----------------------------------------------------(Prevalência) -----------------------------------------------------3. Consideram-se como condições a observar na execução da empreitada,
as expressas no contrato, no Projeto de Execução, Caderno de Encargos,
Plano de Segurança e Saúde e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos
de Construção e Demolição, e na proposta que foi apresentada pelo
segundo contratante. ----------------------------------------------4. Em caso de dúvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos,
seguidamente a proposta que foi apresentada pelo segundo contratante,
e em último lugar o texto do presente contrato, nos termos do disposto
n.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------Cláusula 11.ª -----------------------------------------------------(Legislação aplicável) --------------------------------------------A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o
disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação
aplicável. --------------------------------------------------------Cláusula 12.ª -----------------------------------------------------(Disposições finais) ---------------------------------------------6. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão
efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o
processamento das despesas públicas. ------------------------------7. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato
foi autorizado por deliberação camarária do passado dia … de …………… de
2021. -------------------------------------------------------------8. O procedimento por concurso público, relativo ao presente contrato
foi adjudicado por deliberação camarária do passado dia …….. de 2021,
tendo, nessa data, sido aprovada a minuta do respetivo contrato. ---
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9. Não se registaram quaisquer ajustamentos ao conteúdo do presente
contrato. ---------------------------------------------------------10. Foram apresentados pelo segundo contratante: …………………………… -----O Primeiro Contratante: ________ -----------------------------------O Segundo Contratante: _________ -----------------------------------Contrato n.º …/E/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.6. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO DA EM 502 TRAVANCAS – ARGEMIL E ENTRONCAMENTO
DE DADIM” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM
OBRA.--------------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 23/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento---------------------------------------------------1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário
da República – 2ª Série, nº 162 de 20 de agosto de 2021, concurso
público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Pavimentação
de Troço da EM 502 Travancas – Argemil e Entroncamento de Dadim”.---2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 19 de outubro de 2021, o Município de Chaves adjudicou
à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e Obras
Públicas, S.A., a execução da referida empreitada.------------------3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 209.000,00 € (Duzentos e nove mil Euros),
acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, com o prazo de
execução da obra 60 dias.-------------------------------------------4 – O adjudicatário, apresentou a dia 13 de janeiro de 2022, o Plano
de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.
II – Fundamentação--------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis.---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra.
Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pela Sr. ª Eng.ª
Madalena Branco, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de
ser aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser
atualizado, sempre que no decurso da empreitada se verifique que as
condições iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou
identificados novos riscos. ----------------------------------------III - Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;----------------
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2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.ª
Madalena Branco;---------------------------------------------------3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação;----------------------------------------4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 13 de janeiro de 2022.-------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)-----------------------------------Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.7. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
“PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR
DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA.---------------------------------------Foi presente a informação nº 24/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento---------------------------------------------------1 - A Câmara Municipal de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário
da República – 2ª Série, nº 177 de 10 de setembro de 2021, concurso
público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Pavimentação
da Rua da Várzea”.--------------------------------------------------2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária
realizada no dia 25 de novembro de 2021, o Município de Chaves
adjudicou à empresa “Anteros Empreitadas, Sociedade de Construção e
Obras Públicas, S.A., a execução da referida empreitada.------------3 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária, é de 149.800,00 € (Cento e quarenta e nove mil e
oitocentos Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor,
com o prazo de execução da obra 90 dias.----------------------------4 – O adjudicatário, apresentou a dia 12 de janeiro de 2022, o Plano
de Segurança e Saúde no Trabalho de Estaleiros Temporários ou Móveis.
II – Fundamentação--------------------------------------------------Face à necessidade de reduzir os riscos profissionais no sector da
construção civil, e de acordo com a legislação em vigor, torna-se
necessário dar integral cumprimento às obrigações decorrentes do
Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de outubro, relativo às prescrições
mínimas de segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários
ou móveis.---------------------------------------------------------Assim e de acordo com o ponto 3 do artigo 5º do Decreto-lei nº 273/2003,
foi apresentado pela entidade executante o plano de segurança e saúde
no trabalho, para a fase de execução da obra.-----------------------Analisado o Plano de Segurança e Saúde no trabalho, pelo Sr. º Eng.º
Vítor Pereira, conclui-se que o mesmo se encontra em condições de ser
aprovado condicionalmente, devendo o referido plano ser atualizado,
sempre que no decurso da empreitada se verifique que as condições
iniciais de execução de tarefas sejam alteradas, ou identificados
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novos riscos.------------------------------------------------------III - Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------Considerando que é obrigação do dono da obra, nomear o coordenador de
segurança em obra, de acordo com o nº 3 do artigo 9º, do já referido
diploma legal, propõe-se:-------------------------------------------1. Aprovação do Plano de Segurança e Saúde em anexo;---------------2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior Eng.º Vítor
Pereira;-----------------------------------------------------------3. Dando cumprimento ao ponto 4 do mesmo artigo, junto se anexa
declaração conjunta onde é expressa a nomeação do coordenador de
segurança e a sua aceitação;----------------------------------------4. De acordo com o nº 1 do artigo 15º do Dec. Lei nº 273/2003 de 29
de outubro, deverá ser comunicado a abertura de estaleiro à ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho).-------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Divisão de Obras Públicas, 14 de janeiro de 2022.-------------------A Chefe de Divisão--------------------------------------------------(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)-----------------------------------Em anexo: Plano de Segurança e Saúde.-------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.8. REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DESDE A ROTUNDA DO TECNOPOLO I ATÉ À
PONTE DE VILA VERDE DA RAIA – LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÕES – 1 E 2.º
ANOS --------------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 25/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento---------------------------------------------------1.
O Município de Chaves iniciou um procedimento por concurso
público, tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Requalificação
da Estrada desde a Rotunda do Tecnopolo I até à Ponte de Vila Verde
da Raia”.----------------------------------------------------------2. De harmonia com deliberação em reunião de Câmara de dia 2 de
novembro de 2017, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Anteros
– Empreitadas, Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A.”, a
execução da referida empreitada.------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas, 16 de janeiro
de 2018.-----------------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 221.380,00€ (Duzentos e
vinte e um, trezentos e oitenta euros), acrescido do valor do I.V.A.
à taxa legal em vigor, importando destacar as seguintes condições:--•
Prazo de execução da obra: 45 dias.----------------------------5. O auto de consignação é de 16 de fevereiro de 2018.------------6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada aos 13 dias do
mês de março de 2018------------------------------------------------7. A receção provisória ocorreu em 11 de março de 2019.-----------8. A empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da caução, no
valor de 60% do valor da caução, correspondente aos dois primeiros
anos após a receção provisória, de acordo com o estabelecido nas
alíneas a) e b) do n.º5 do artigo 295.º CCP.-------------------------
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II – Fundamentação--------------------------------------------------1 – Face ao solicitado, a fiscalização deslocou-se ao local onde
decorreram os trabalhos, tendo em vista a avaliação do estado dos
mesmos.------------------------------------------------------------2 – Verifica-se, no final do troço, já na aldeia de Vila Verde da
Raia, ocorreram abatimentos nos pavimentos.-------------------------3 – Tais abatimentos correspondem, no entanto, às valas e caixas do
saneamento que foi realizado no local, anteriormente à pavimentação.
4 – A obra em causa decorreu através da junta de freguesia, sendo da
responsabilidade desta notificar o empreiteiro que executou o
saneamento para proceder à respetiva reparação.---------------------5 – Conclui-se assim que, no que se refere à presente empreitada, os
trabalhos realizados encontram-se em boas condições, não sendo da sua
responsabilidade os danos referidos nas alíneas anteriores, pelo que
se pode proceder à liberação da caução solicitada.------------------4 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução
Garantia Bancária N00405767, do Novo Banco, S.A. do dia 16 de janeiro
de 2017, no valor de 5% do valor do contrato, correspondente a
11.069,00€.--------------------------------------------------------5 - Foram ainda efetuadas retenções em cada auto de medição e revisão
de preços conforme quadro seguinte:---------------------------------Auto n.º
1
2
Total

Valor dos autos
219.562,00€
1.818,00€
221.380,00€

Retenção 5%
10.978,10€
90,90€
11.069,00€

Auto n.º
R.P.
Total2

Valor dos autos
7.540,47€
228.920,47€

Retenção 10%
754,05€
11.823,05€

6 – Em resumo, a situação é a seguinte:-----------------------------Contrato

Contrato inicial
Revisão de Preços

Tipo

Valor

Garantia
Bancária
Noo405767, Novo Banco

11.069,00€

6.641,40€

4.427,60€

11.069,00€

6.641,40€

4.427,60€

452,43€

301,60€

13.735,23€

9.156,80€

Retenção nos autos
Retenção nos autos

754,05€
Totais

22.892,05€

Redução a
efetuar (60%)

Valor
remanescente
(40%)

III – Da Proposta em sentido estrito--------------------------------1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal que seja a
autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do artigo 295
do CCP, no valor global de 13.735,23€, procedendo-se da seguinte forma:
ii) Deverá ser notificado o banco Novo banco, S.A., no sentido de
reduzir a garantia bancária N00405767 no valor de 6.641,40€.--------ii) Deverá remeter-se cópia da presente informação à Divisão de Gestão
Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa no
montante de 7.093,83€ (Sete mil, noventa e três Euros e oitenta e três
cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição e
revisão de preços.--------------------------------------------------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 14 de janeiro de 2022---------------------------------------A Técnica Superior--------------------------------------------------(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.01.14. –
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------1.9. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9)- TRABALHOS
A MENOS ------------------------------------------------------------Foi presente a informação nº 22/2022, identificada em epígrafe, cujo
teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—-----I – Enquadramento---------------------------------------------------1.
O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo
como objeto a adjudicação da empreitada “REQUALIFICAÇÃO DA AV. PEDRO
ALVARES CABRAL (PAMUS 9)”.------------------------------------------2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 04 de fevereiro de
2021, o Município de Chaves adjudicou à empresa “Soterra, Lda.”, a
execução da referida empreitada.------------------------------------3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura
do competente contrato administrativo de obras públicas no dia 17 de
março de 2021.------------------------------------------------------4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela
firma adjudicatária encontra-se fixado em 185.000,00 € (Cento e
oitenta e cinco Mil Euros), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal
em vigor, importando destacar as seguintes condições:---------------• Prazo de execução da obra: 90 dias.-----------------------------5. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi
celebrado a 22 de março de 2021.------------------------------------6. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da
empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em
reunião ordinária, do dia 29 de abril de 2021, tendo o empreiteiro
tomado conhecimento em 04 de maio de 2021.--------------------------7. A obra já foi objeto de prorrogações de prazo.------------------II – Fundamentação--------------------------------------------------Por questões físicas e técnicas, foi verificado em obra a não
exequibilidade de alguns trabalhos, pelo que os mesmos foram
suprimidos.--------------------------------------------------------TRABALHOS A MENOS --------------------------------------------------2.10 Fornecimento e assentamento de lancis rampa de granito azul,
bujardado e boleado, (100*50*25)cm, rectos e/ou curvos(diâmetros
definidos nas peças desenhadas), conforme pormenor das peças
desenhadas, incluindo cantos em granito, todo o movimento de terras
necessário para abertura de fundação, fundação em betão C20/25
(60*20cm), remoção a vazadouro do material sobrante e todos os
trabalhos, materiais e meios necessários para a sua correcta execução:
Lancil Rampa Tipo 3 - 10,00M*60€=600€ ------------------------------2.12 Fornecimento e execução de caldeiras para árvores novas com as
dimensões de 1,20x1,20m, incluindo abertura da caldeira com 1m de
profundidade, fornecimento e espalhamento de uma camada de agregado
britado de 20cm, fornecimento e colocação de tela anti infestantes do
tipo "Jardins & Afins- Plantex du Pont - 125gr" ou equivalente, e de
tela proteção infraestruturas na paredes laterais do tipo "Jardins &
Afins" ou equivalente; revestimento superficial com uma camada de 10cm
de seixo rolado do rio, grelha quadrada tipo "Benito, Urban TAULAT,
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ref.ª A27A", ou equivalente, em aço galvanizado cor preto forja,
incluindo base para assentamento em massame de betão com quadro angular
em ferro, e todo o movimento de terras, materiais, trabalhos e meios
necessários de acordo com desenhos do projeto - 12,00UN*280€=3.360€
2.13 Fornecimento e execução cuidadosa de caldeiras para arvores
existentes, constituídas por: grelha quadrada, tipo "Benito, Urban
TAULAT, ref.ª A27A", ou equivalente, em aço galvanizado cor preto
forja, incluindo base para assentamento em massame de betão com quadro
angular em ferro, tela anti infestantes do tipo "Jardins & AfinsPlantex du Pont - 125gr" ou equivalente, revestimento superficial com
uma camada de 5cm de seixo rolado do rio, todo o movimento de terras,
materiais, trabalhos e meios necessários de acordo com desenhos do
projeto - 11,00UN*200€=2.200€---------------------------------------3.1 Fornecimento e execução de Bocas de Lobo, constituídas por lancil
de granito azul bujardado e boleado (100x25x25) cm, com abertura
(50x12)cm; com caixa de visita e tampa em betão armado C20/25 Aço
A400NL, orifício para abertura e inscrição AP CMC, ramal de ligação à
caixa de visita ou tubagem, em tubo PVC diâmetro 200mm classe 6Kg/cm2
com comprimento médio de 10,0m, todos os movimentos de terras, todos
os remates, materiais trabalhos e meios necessários para a sua correta
execução: conforme desenhos do projeto - 1,00UN*600€=600€-----------6.7 Sinalização horizontal, com pintura a termoplástico, retro
refletora, Linha amarela continua (LBC): -Com 0.10m de largura (LBC
0.10), incluindo pré-marcação - 14,00M*15€=210€---------------------6.8 Pintura a termoplástico, retro refletora, Marcas Transversais:
símbolo de deficientes - 1,00UN*300€=300€---------------------------7.7 Fornecimento e colocação de Gradeamento em Inox (Inox AISI-304),
com 0.955m de altura, com prumos verticais em tubo redondo em inox
AISI-304, com 20mm de diâmetro e espaçamento de 125mm, com barra em
inox AISI-304 de 60x8mm, corrimão em tubo redondo de inox AISI-304 com
diâmetro de 50,8mm e um elemento horizontal na parte inferior, em tubo
redondo de inox AISI-304 com diâmetro de 42,6mm, incluindo a sua
fixação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução,
incluindo remoção de gradeamento existente e transporte a local a
indicar pela fiscalização e todos os trabalhos e meios necessários,
conforme desenhos do projeto - 1,00M*150€=150€----------------------10.2 Fornecimento e colocação de painel temporário de obra com
indicação do financiamento, com as dimensões de (1,5m(A)x1,0m(L), com
os logotipos e informação de acordo com o programa PORTUGAL 2020 e
fundo comunitário FEDER - 1,00UN*400€=400€--------------------------10.3 Fornecimento e colocação de placa permanente com as dimensões de
(40cm(A)x40cm(L), com os logotipos e informação de acordo com o
programa PORTUGAL 2020 e fundo comunitário FEDER - 1,00UN*150€=150€-10.4 Fornecimento e colocação de placa de obra, em chapa de alumínio
com as dimensões de (95x70) cm com logotipo da CMC e "Pedimos desculpa
pelo incómodo, procuraremos ser breves, Obrigado", incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários - 2,00UN*200€=400€ ---------------Pelo exposto, de acordo com o descritivo supra apresentado, resultam
Trabalhos a Menos, no valor 8.370,00€, (oito mil, trezentos e setenta
euros), representando 4,52 % do valor contratado.-------------------III – Da Proposta em Sentido Estrito--------------------------------Face ao exposto, propõe-se:-----------------------------------------1 - Submeter a respetiva diminuição do compromisso relativo ao contrato
inicial à aprovação do Órgão Executivo Municipal;-------------------2 - Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, dar conhecimento por escrito à empresa adjudicatária,
especificando os trabalhos a menos;----------------------------------
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3 - Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do
órgão executivo, a caução prestada no contrato da empreitada, deve ser
reduzida no valor proporcional dos trabalhos a menos.---------------4 – Após aprovação, deve a mesma ir à DGF para conhecimento.--------À consideração Superior.--------------------------------------------Chaves, 13 de janeiro de 2022---------------------------------------O técnico superior--------------------------------------------------(Gilberto Fernandes, Eng.º)-----------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.01.14. –
A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------1.10. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS
DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 27/DOP/2022 – TRABALHOS
ELEGÍVEIS.---------------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 27/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de
97.825,50€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente
reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 97.825,50
(Noventa e sete mil, oitocentos e vinte e cinco euros e cinquenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.11. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES
(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS
DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2022 - TRABALHOS
COMPLEMENTARES - 2 -------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 01/DOP/2022 – T.C. 2, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no
valor de 4.287,75€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 4.287,75
(Quatro mil, duzentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.12. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 19/DOP/2022 – LOTE 1 -------------------------------------
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Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 19/DOP/2022 – Lote 1, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE
CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 32.187,56€, IVA não
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os
efeitos legais. ----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 32.187,56
(Trinta e dois mil, cento e oitenta e sete euros e cinquenta e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.13. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11/DOP/2022 -Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 11/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS
PUBLICAS, S.A., no valor de 51.577,48€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 51.577,48
(Cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e sete euros e quarenta e
oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------1.14. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO
DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2022-------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 10/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 18.274,26€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 18.274,26
(Dezoito mil, duzentos e setenta e quatro euros e vinte e seis
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.15. CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO
Nº 04/DOP/2022-----------------------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 04/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ESPAÇOS VINTAGE, LDA., no valor de 25.717,43€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. ------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 25.717,43
(Vinte e cinco mil, setecentos e dezassete euros e quarenta e três
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------1.16. ECOVIA DO TÂMEGA - 3.ª FASE / VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2022--------------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 04/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é o consórcio formado pelas empresas, “NORTEADOS, LDA. e Empresa de
Transportes Tâmega Trans, Lda.”, no valor de 110.929,55€, IVA não
incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os
efeitos legais. ----------------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de €
110.929,55 (Cento e dez mil, novecentos e vinte e nove euros e
cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.1.17. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE
7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2022. - TRABALHOS ELEGÍVEIS. --------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 09/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS
PUBLICAS, S.A., no valor de 13.511,14€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.511,14
(Treze mil, quinhentos e onze euros e catorze cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------1.18. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE
7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10/DOP/2022. - TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS.----Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 10/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário
é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS
PUBLICAS, S.A., no valor de 5.466,40€, 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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.466,40
(Cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e quarenta cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------
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1.19. OBRAS COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES INCLUÍDAS NO PLANO DE AÇÃO
DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CHAVES – LOTES 1 E 3 - AUTO DE
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº1/DOP/2022---------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Revisão de Preços Definitiva nº 01/DOP/2022, da empreitada em
epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS,
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 1.586,34€,
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
2022.01.14. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.586,34
(Mil, quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------1.20. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2022 - ELEGÍVEIS ---------------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 15/DOP/2022 - Elegíveis, da empreitada em epígrafe, cujo
adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 10.103,60 €, 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
2022.01.17. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.103,60
(Dez mil, cento e três euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.------------------------------------------------1.21. REQUALIFICAÇÃO DA AV.ª PEDRO ALVARES CABRAL (PAMUS 9) - AUTO DE
MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2022 – NÃO ELEGÍVEIS -----------------------------Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de
Medição nº 16/DOP/2022 – Não Elegíveis, da empreitada em epígrafe,
cujo adjudicatário é a empresa, SOTERRA, LDA., no valor de 300,00 €,
IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para
todos os efeitos legais. -------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.17. -------------------------------------------------------À reunião de câmara. -----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 300,00
(Trezentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.----------2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
VII
AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO
1. FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. – INF.664/DA/2021---------------
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 7. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO 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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.11/DA/2022--------------------------------------------------Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que
se anexa à presente ata sob o n.º 8. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
06.01.2022. -------------------------------------------------------À reunião do Executivo Municipal para deliberação. -----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------3. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.15/DA/2022-----------------------------------------------------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 9. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
06.01.2022. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------4. CONTRATO DE COOPERAÇÃO. – INF.03/DA/2022-----------------------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 10. ------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO DE
06.01.2022: -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------5. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.18/DA/2022-----------------------------------------------------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 11. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
10.01.2022. --------------------------------------------------------
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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. --------------------------------------------6. REFATURAÇÃO DE DUAS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.25/DA/2022-----------------------------------------------------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 12. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
10.01.2022. -------------------------------------------------------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. --------------------------------------------7. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. –
INF.14/DA/2022-----------------------------------------------------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 13. ------------------------------DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE
14.01.2022. -------------------------------------------------------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
IX
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1. MODIFICAÇÕES AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021 – 29ª, 30ª, 31ª E
33ª
REGRA
DO
EQUILÍBRIO
ORÇAMENTAL
NAS
MODIFICAÇÕES.
INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 03/DGF/2022. --------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Enquadramento --------------------------------------------------Considerando, o art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set (RFALEI) 1, sob
a epígrafe “Equilíbrio orçamental”, prevê-se o seguinte: -----------1.
Os orçamentos das entidades do setor local prevêem as receitas
necessárias para cobrir todas as despesas. --------------------------
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente
bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida
das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. ----3.
O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido
das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo
inferior a 5% das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente
compensado no exercício seguinte. ----------------------------------4. Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se amortizações
médias de empréstimos de médio e longo prazos o montante corresponde
à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato,
independente do seu pagamento efetivo. -----------------------------II – Fundamentação -------------------------------------------------Considerando, que, independentemente da terminologia adotada nas
normas citadas, o cumprimento da referida regra de equilíbrio
orçamental deve ser garantido, relativamente a cada ano económico, nos
momentos seguintes: ------------------------------------------------1 - No momento da elaboração do orçamento, em mapa (com um conteúdo
que permita aferir a situação em termos da regra de equilíbrio – cfr.
infra) a integrar o documento previsto no artigo 46.º, nº1, al. a),
do RFALEI; ---------------------------------------------------------2 - Quando da elaboração de eventuais modificações, em mapa específico
(com um conteúdo idêntico ao referido anteriormente) que deve
acompanhar e integrar a respetiva proposta apresentada, no caso, o
Presidente da Câmara, com competências delegadas, para aprovação; --3 - Ao nível da execução orçamental, em mapa (com um conteúdo idêntico
ao referido anteriormente) a incluir no relatório de gestão que integra
os documentos de prestação de contas. ------------------------------III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------Face ao exposto, a seguir se traduz em quadro de monitorização, do
aludido art.º 40º, o cumprimento de tal regra à data atual. --------a) Aquando da Elaboração/aprovação orçamento inicial – 2021: -----LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40
Valor
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

34 598 646,81 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021

25 493 888,68 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2 502 321,22 €

Apuramento do saldo corrente
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021

34 598 646,81 €

(2) valor das despesas correntes brutas previstas para 2021

25 493 888,68 €

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

9 104 758,13 €

Amortizações previstas (4)

2 322 378,38 €

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

6 782 379,75 €

Total das receitas correntes totais (6)
5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

34 598 646,81 €
1 729 932,34 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)
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b)

Em cada modificação orçamental/execução periódica: ------------LEI n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais)

31/12/2021
REGRAS ORÇAMENTAIS - ARTº 40
Valor
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo
da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

36 377 860,07 €

(2) valor das despesas correntes brutas pagas

25 003 693,76 €

Amortizações médias de empréstimos M/L prazo

Validação

Situação de
Cumprimento

2 502 321,22 €

Apuramento do saldo corrente
(1) valor das receitas correntes brutas previstas para 2021 + saldo
da gerência anterior (para cobertura despesas correntes)

36 377 860,07 €

(2) valor das despesas correntes brutas pagas

25 003 693,76 €

Saldo Corrente (3) = (1) - (2)

11 374 166,31 €

Amortizações previstas (4)

2 322 378,38 €

Saldo Corrente deduzido pelas Amortizações (5) = (3) - (4)

9 051 787,93 €

Total das receitas correntes totais (6)
5% das receitas correntes totais (7) = (6) x 5%

36 377 860,07 €
1 818 893,00 €

Situação de
Cumprimento

Não aplicável
(Situação de
Cumprimento)

c) Que seja submetida a presente proposta, à próxima reunião do órgão
executivo, para aprovação, nos termos previstos na alínea d), do artº
33, do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.
Chaves, 12 de Janeiro de 2022 --------------------------------------A Chefe de Divisão, ------------------------------------------------(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.13. -------------------------------------------------------Visto. À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------3 – EXPROPRIAÇÕES
3.1. EXECUÇÃO DA OBRA DENOMINADA “SISTEMA ELEVATÓRIO DE CURALHA PARA
LIGAÇÃO À ETAR DE CHAVES”, AO ABRIGO DO POSEUR.
- PEDIDO DE
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EFEITOS DE ENTREGA DO ACÓRDÃO ARBITRAL DA
PARCELA N.º 1. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 02/DAG-UCE/2022.
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – Enquadramento --------------------------------------------------1.
Ao abrigo da competência que lhe está legalmente confiada nos
termos do disposto na alínea vv), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I
à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, e no n.º 1 do artigo 4º do Código
das Expropriações – C. E. -, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de
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setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 56/2008, de 4 de
setembro, o executivo camarário em sua reunião ordinária realizada no
pretérito dia 18 de março de 2018, deliberou propor a aprovação do
mapa de parcelas e inerente declaração de utilidade pública, para
efeitos de constituição de servidão administrativa, da parcela de
terreno necessária à execução da obra “Sistema Elevatório de Curalha
para Ligação à ETAR de Chaves“, ao abrigo do Regime Especial de
Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 123/2010, de 12 de
novembro. ---------------------------------------------------------2.
No pretérito dia 03 de agosto de 2021, veio a ser publicada na 2ª
Série do Diário da República nº 149, a declaração n.º 97/2021, relativa
à aprovação do mapa com a identificação da parcela - Parcela nº 1 -,
cuja constituição de servidão administrativa, com caráter de urgência,
é necessária à execução da referida obra “Sistema Elevatório de Curalha
para Ligação à ETAR de Chaves”, emitida pelo Secretário de Estado da
Descentralização e da Administração Local, em 15 de julho de 2021, a
qual nos termos do disposto no artigo 4º,do Decreto-lei nº 123/2010,
de 12 de novembro, conjugado com o disposto no artigo 20º do Código
das Expropriações, confere, de imediato, à entidade responsável pela
execução da infraestrutura e beneficiária da expropriação, a posse
administrativa da parcela de terreno necessária à construção da obra
supra mencionada, após cumprimento de algumas formalidades, sendo
certo que a posse administrativa ocorreu no passado dia 25/10/2021.-3.
Assim, dando cumprimento ao estipulado no artigo 33º e no nº1 do
artigo 35º, ambos do Código das Expropriações, foi formulada proposta
de montante indemnizatório, à respetiva expropriada da aludida
parcela, em vista à sua aquisição por expropriação amigável,
desiderato que não foi conquistado junto da proprietária da dita
parcela n.o 1. -----------------------------------------------------4.
Em consequência, este Município deu início à expropriação
litigiosa e no estrito cumprimento do disposto no artigo 42º do Código
das Expropriações, promoveu a arbitragem, solicitando ao Presidente
do Tribunal da Relação de Guimarães a nomeação dos competentes
árbitros, em cumprimento do disposto no nº3, do artigo 45º do C.E.
5.
Sendo certo que os árbitros nos termos do n.º 4 do artigo 49º do
C.E., dispõem de 30 dias, a contar da recepção da comunicação ou da
apresentação dos quesitos, para entregar a decisão arbitral à entidade
expropriante. -----------------------------------------------------6.
Foi neste contexto que o árbitro presidente, Eng.º Antero
Alexandre da Costa Pinto dos Santos, através de carta com registo de
entrada nos serviços municipais sob o n.º 354, de 11/01/2022, veio
requerer uma prorrogação do prazo de 30 dias para entregar o relatório
de arbitragem, alegando motivos de ordem familiar e a necessidade de
isolamento profilático (por Covid19) de um dos árbitros vogais que
provocaram atrasos na recolha de elementos para a elaboração do
respetivo relatório, o qual se traduziu nalguma demora. ------------II – Fundamentação -------------------------------------------------1. O requerimento apresentado a este município pelo árbitro
presidente, Eng.º Antero Alexandre da Costa Pinto dos Santos, encontra
acolhimento legal no n.º 5 do artigo 49º do Código das Expropriações.
2. De facto, este normativo prevê que em casos devidamente
justificados, o prazo de 30 dias previsto no n.º 4, do referido artigo
49º possa ser prorrogado, até 60 dias, a requerimento de qualquer dos
árbitros, dirigido à entidade expropriante. ------------------------3. Assim, e em face aos motivos invocados pelo árbitro presidente,
não se vislumbra motivo que possa justificar o indeferimento do pedido
de prorrogação de prazo, ora, em apreciação. ------------------------
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III - Proposta -----------------------------------------------------Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima expostas e,
muito concretamente, nos termos do disposto na alínea vv), do nº 1,
do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, compete
à Câmara Municipal, órgão executivo da autarquia, propor, nos termos
da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de expropriação
e, uma vez esta conquistada, competir-lhe-á, também, a prática dos
atos necessários à sua execução, e não sendo tal competência suscetível
de delegação no Presidente da Câmara, tomo a liberdade de sugerir que
seja adotada a seguinte estratégia procedimental: ------------------a) Agendamento da presente proposta para a próxima reunião ordinária
do executivo camarário em vista ao deferimento do pedido de prorrogação
do prazo em trinta dias, para entrega da decisão arbitral da parcela
número 1 necessária à execução da obra “Sistema Elevatório de Curalha
para Ligação à ETAR de Chaves”, pelas razões supra aduzidas; -------b) Seguidamente, caso a presente proposta venha a merecer acolhimento
por parte do executivo camarário, dever-se-á proceder à notificação
do deferimento da pretensão quer ao árbitro presidente, ora
requerente, quer aos expropriados nos termos gerais do Código do
Procedimento Administrativo. ---------------------------------------À consideração superior. -------------------------------------------Chaves, 13 de janeiro de 2021. -------------------------------------O Técnico Superior, ------------------------------------------------Paulo Silva --------------------------------------------------------Em Anexo: ----------------------------------------------------------- O referido requerimento. -----------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DA UNIDADE DE CONTRATOS E EXPROPRIAÇÕES, DRA.
CRISTINA RODRIGUES, DE 13.01.2022. ---------------------------------Visto. A estratégia procedimental perfilhada na presente informação
técnica, merece o meu inteiro acolhimento. À consideração superior.-DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA
NEGREIRO, DE 13.01.2022. -------------------------------------------Atento o teor da presente informação, e bem assim o despacho exarado
pela chefe da UCE é de adotar a estratégia contida no ponto III. À
consideração do Senhor Presidente de Câmara, Dr. Nuno Vaz. ---------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.13. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
4.1. COMUNICAÇÃO DE DESISTENCIA DO ESPAÇO DE VENDA – LOJA Nº.40, DO
MERCADO MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: MARIA ALICE BRANCO TEIXEIRA
GOMES - MORADA: RUA DO TELHADO Nº.10 – SANTA MARIA MAIOR – 5400 - 526
- CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 03/DAIRE/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE
SIMÃO DE 05/01/2022. -----------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação
formulada por Maria Alice Branco Teixeira Gomes, contribuinte fiscal
n. º 161248020, registada nos serviços de expediente geral desta
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Autarquia, sob o n. º 68, em 03.01.2022, relacionado com a desistência
do espaço de venda – loja nº.40, no Mercado Municipal de Chaves. ---2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA -------------------------------2.1. Conforme artigo 11.º17 do Regulamento dos Mercados Municipais,
o adjudicatário que, por qualquer motivo, pretenda desistir da
ocupação de um espaço de venda que lhe foi atribuído, deverá comunicar
o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do mês anterior
àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar responsável pelo
pagamento das taxas de ocupação referente ao mês seguinte ao da sua
desistência. ------------------------------------------------------3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO --------------------------------3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação
do lugar de venda – loja nº. 40, do Mercado municipal de Chaves, cujo
titular atual é Maria Alice Branco Teixeira Gomes. -----------------3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes
serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta
Autarquia, no dia 03 janeiro de 2022, pelo que se considera tomar
efeito a partir do mês de fevereiro; -------------------------------(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do
Município, constata-se que se encontram pagas as taxas mensais devidas
pela ocupação do espaço de venda – loja nº. 40. --------------------4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente
informação,
sou
a
propor
a
adoção
da
seguinte
estratégia
procedimental: ----------------------------------------------------4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente
deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de
desistência do direito de ocupação do espaço de venda – loja nº.40,
do Mercado Municipal de Chaves, com efeito a partir do mês de fevereiro
de 2022; ----------------------------------------------------------4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado,
nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier
a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; -----------------4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos
adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o
Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro do espaço de
venda – loja nº.40, do Mercado Municipal de Chaves, no respetivo
programa de gestão de Feiras e Mercados. ---------------------------À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações
Externas ----------------------------------------------------------DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 07/01/2022----1A
presente
informação
satisfaz
os
requisitos
legais
e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão
para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a
informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que
17
Regulamento dos Mercados Municipais do Concelho de Chaves -----Artigo 11.º - Desistência do direito de ocupação ------------------1.
O titular do direito de ocupação de espaço de venda que dele
queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal,
até ao dia 15 do mês anterior àquele em que se pretende que produzam
efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento das taxas de
ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. ----------------------
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a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de
desistência da loja nº.40, do Mercado Municipal, nos termos
formalizados, com produção de efeitos a partir de fevereiro de 2022.
3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os
serviços devem promover a notificação do interessado nos termos
previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e
Feiras ------------------------------------------------------------DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 10/01/2022 --------–-Concordo com a informação técnica, proceda-se em conformidade com o
proposto. ---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.2. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CANDIDATURA
A PROJETO DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO DE INVESTIMENTO
“AMPLIAÇÃO” APRESENTADO PELA SOCIEDADE “VITROCHAVES – INDÚSTRIA DE
VIDROS, S.A.” -INFORMAÇÃO Nº 2/DDE/2022, DA ENGº CLÁUDIA FERREIRA, DE
04.01.2022. -------------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO -----------------------------------------A presente informação visa propor ao executivo municipal que, nos
termos do disposto no art.º 131.º do Código de Procedimento
Administrativo (CPA), declare extinto o procedimento iniciado para a
apreciação do pedido de candidatura a Projeto de Interesse Municipal
do projeto de investimento “Ampliação” apresentado pela Vitrochaves –
Indústria de Vidros, S.A., em 25/08/2017. --------------------------II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------1.
Ao abrigo do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal
(RPIM), a sociedade anónima “Vitrochaves – Indústria de Vidros, S.A.”
veio requerer, em 25/08/2017, a classificação de Projeto de Interesse
Municipal (PIM) para o projeto de investimento denominado “Ampliação”
que iria concretizar na freguesia de S. Pedro de Agostém, em concreto
no prédio urbano inscrito na matriz predial respetiva sob o art.º
1649º e, consequentemente, a isenção de IMI, IMT e a redução de taxas
urbanísticas. -----------------------------------------------------2. O pedido em questão, após se encontrar devidamente instruído, foi
objeto de análise na reunião da Comissão Técnica de Análise,
Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de Interesse Municipal
(CTAAF – PIM)18 ocorrida no dia 24/10/2017. ------------------------3. Dessa avaliação resultou que a referida candidatura poderia ser
classificada como “PIM” e a entidade promotora poderia vir a beneficiar
da redução de 72% no valor do IMI, na parte correspondente ao novo
investimento, relativo à ampliação física da unidade industrial préexistente, traduzida no aumento da área bruta de construção de 1.366m2,
e da redução de 75% nas taxas municipais. -------------------------4. Todavia, no decorrer da referida análise a CTAAF-PIM constatou que,
apenas seria possível concluir esta fase procedimental, com a
colaboração da Comissão de Avaliação do Património Municipal, na
determinação do valor absoluto do IMI resultante do aumento da área
18

Comissão criada na sequência da deliberação do órgão executivo
camarário do passado dia 15/04/2016, sob a Informação/Proposta
Nº80/DSC/2016 de 6/04/20016. ----------------------------------------
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bruta de construção do edifício em 1.366m2, tendo para tal suspendido
a análise em curso e a elaboração do respetivo relatório de avaliação
da candidatura. ----------------------------------------------------5. Em resultado da colaboração solicitada, respetivamente, em
08/03/2018 e 24/05/2018, a relatora e os restantes membros da CTAAFPIM tomaram conhecimento do teor do despacho, datado de 23/01/2018,
praticado pelo Vereador, Eng. Victor Santos, sob informação técnica
n.º 65/SCOU/18 e das diligências desenvolvidas no sentindo de se
corrigirem discrepâncias identificadas por aquela comissão municipal
(ver documentos em anexo). -----------------------------------------6.
Conforme se depreendia da informação, a citada Comissão não pôde
concluir a avaliação do valor patrimonial resultante da ampliação da
área bruta de construção (1366,00m2), objeto da candidatura PIM em
razão do administrador da supracitada sociedade anónima não ter
entregue os elementos solicitados. ---------------------------------7.
Entretanto, em 11/07/2018, optou-se por questionar os serviços
da DGOT (atual DOTGU) sobre o retorno das diligências levadas a cabo
pela Comissão de Avaliação do Património Municipal, os quais, em
24/07/2018, comunicaram que não tinha ocorrido qualquer retorno ou
registo respeitante ao procedimento em questão. --------------------8.
O posicionamento da CTAAF-PIM sobre este procedimento, e
constante em diversos autos das reuniões, foi o de aguardar o resultado
das diligências desenvolvidas pela referida Comissão com vista ser
possível a determinação do valor absoluto do IMI e consequentemente
concluir a redação do relatório de avaliação da candidatura. -------9.
Em sua reunião do transato dia 15/11/2019, após descartar a
viabilidade de concluir o referido procedimento, a CTAAF-PIM entendeu
que o mesmo deveria ser declarado deserto, nos termos do art.º 132.º
do CPA, uma vez que o mesmo esteve parado por mais de 6 (seis) meses,
por causa imputável ao promotor. ----------------------------------10. Já no decorrer de 2020, aquando da elaboração da proposta de
extinção do procedimento por deserção, houve entendimento superior da
necessidade de se desencadearem diligências prévias junto da
interessada, a fim de se aferir sobre a pretensão de a mesma dar, ou
não, continuidade ao procedimento formalizado no pedido, incumbindo,
para esse efeito, o Gestor de Projeto. ----------------------------11. Por constrangimentos diversos, as diligências em causa foram
concluídas no pretérito dia 27/12/2021, quando a interlocutora da
sociedade promotora da candidatura veio informar o Gestor do Projeto,
em resposta à mensagem deste, de 21-12-2021, que não dariam seguimento
à candidatura em questão. ------------------------------------------12. Neste sentido, tendo em conta a vontade expressa da interessada na
referida mensagem, de não prosseguir com o procedimento, poderá
interpretar-se como desistência da candidatura, segundo o disposto no
artigo 131.º do CPA. -----------------------------------------------13. Ainda no âmbito do citado artigo, e no caso em apreço, tendo em
conta tal desistência da candidatura por parte da “Vitrochaves –
Indústria de Vidros, S.A.”, não tem implicações que lesem ou afetem o
interesse público, considera-se que não há razão que justifique
prosseguir com este procedimento, pelo que se entende que deve ser
declarada a sua extinção. ------------------------------------------III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------1.
Em coerência com as razões de facto e de direito supra enunciadas
e de acordo com o preconizado pela Comissão, na qualidade de relatora
da mesma, cumpre-me sugerir que seja submetida à consideração do Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Nuno Vaz, a seguinte estratégia
procedimental: -----------------------------------------------------
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1.1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião
ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente
deliberação, de declarar extinto o procedimento iniciado para a
apreciação do pedido de candidatura a Projeto de Interesse Municipal
do projeto de investimento “Ampliação” apresentado pela Vitrochaves –
Indústria de Vidros, S.A., em 25/08/2017, nos termos do art.º 131.º
do CPA. ------------------------------------------------------------1.2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda:
a)
A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea
e) do n.º 1, do artigo 124.º do CPA; -------------------------------b)
Notificar a sociedade requerente, nos termos do artigo 114.º do
CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em
apreciação. -------------------------------------------------------À consideração superior. ------------------------------------------Anexos: Comunicação remetida, em 08/03/2018, pelos serviços da DGOT e
respetivos anexos --------------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 04.01.2022----1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e
regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha
concordância. -----------------------------------------------------2 - Na qualidade de Gestor do Processos das candidaturas PIM, e tendo
por base a presente informação técnica e as competências do órgão para
a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz, que profira despacho de
submeter a presente informação/proposta a reunião do Executivo
Municipal para deliberação em conformidade com o preconizado na
proposta. ---------------------------------------------------------À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.05. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra e no despacho exarado sobre a
mesma pelo Chefe da DDE.--------------------------------------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.3. CANDIDATURA Nº NORTE-08-5673-FEDER-000419 - “ESCOLA BÁSICA Nº1
DE CHAVES (EB1 SANTO AMARO/JI CINOCHAVES) - FASE 2” (PACTO):
NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA E ASSINATURA DO RESPETIVO
TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 3/DDE/2022, DA ARQ. JOANA RODRIGUES,
DE 14.01.2022. -----------------------------------------------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal a notificação de aprovação da candidatura “Escola Básica nº1
de Chaves (EB1 Santo Amaro/JI Cinochaves)-fase 2”, pela Comissão
Diretiva do Programa Operacional Regional NORTE 2020, em 17/12/2021,
nos termos dos documentos do Parecer Global, Ficha de análise de
mérito, informação técnica e Minuta do Termo de Aceitação, os quais
seguem em anexo, bem como obter autorização para promover as
diligências necessárias à assinatura do referido Termo de Aceitação,
para posterior devolução à Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega
(CIM-AT). ---------------------------------------------------------2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA – DADOS DA CANDIDATURA SUBMETIDA
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2.1. Ao
abrigo
do
Aviso
nº
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 submeteu em 21-06-2021 a
candidatura designada por “Escola Básica nº1 de Chaves (EB1 Santo
Amaro/JI Cinochaves) - fase 2”, inscrita no Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do
Alto Tâmega (PDCT-CIMAT). -----------------------------------------2.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, a
mesma obteve decisão de aprovação pela Comissão Diretiva do Norte 2020
em 17-12-2021, decisão essa, que foi comunicada ao Município de Chaves
através de mensagem de correio eletrónico do dia 21-12-2021. -------2.3. Com a referida comunicação, foi rececionado o Termo de Aceitação
do apoio, o qual, caso o Senhor Presidente da Câmara concorde com o
teor do mesmo, deverá ser assinado e devolvido à Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), no prazo máximo de 30 dias
úteis a contar da data de notificação da decisão de aprovação, ou
seja, até dia 02-02-2022. ------------------------------------------2.4. Relembra-se, que a operação em causa tem como principal objetivo
a requalificação/beneficiação da Escola Básica n.º 1 de Chaves,
nomeadamente dos dois equipamentos que a compõem (EB1 Sto. Amaro e JI
Cinochaves), com vista a dotá-los de melhores condições de
funcionamento, conforto térmico e segurança, bem como apetrecha-los
com equipamento desportivo e informático adequado às exigências
pedagógicas e educativas do ensino atual, mais integrado, global e
equitativo. -------------------------------------------------------2.5. As intervenções a realizar nas escolas são: ------------------EB n.º1 de Chaves (Stº Amaro) --------------------------------------•
Beneficiação e substituição dos vãos exteriores das 8 salas de
aula, salas de professores, sala administrativa, Instalações
sanitárias, acessos e 2 salas do edifício anexo; -------------------•
Instalação de proteções solares pelo interior de todos os vãos;
•
Instalação de equipamentos de climatização (AVAC) e respetiva
instalação elétrica nas 2 salas do edifício anexo; -----------------•
Aquisição de equipamento desportivo diversificado; -----------•
Aquisição de material informático; ---------------------------JI Cinochaves: -----------------------------------------------------•
Instalação de um sistema automático de deteção de intrusão e
roubo, incluindo instalação elétrica; ------------------------------•
Aquisição de material desportivo variado; --------------------•
Aquisição de material informático; ---------------------------2.6. Em termos de financiamento, a candidatura submetida contemplou a
seguinte repartição dos valores de investimento: -------------------VALORES CANDIDATADOS
Escola
Inv. Total

Inv. Elegível

Fundo
(85%)

Inv. Elegivel Não
Comparticipado

Inv. Não
Elegível

EB1 Santo Amaro

84.568,31 €

33 697,27 €

28.642,68€

50.871,05 €

0,00 €

JI de Chaves

18.708,10 €

18.540,19 €

15.759,16 €

167,91 €

0,00 €

103 276,41 €

52 237,46 €

44 401,85 €

51 038,95 €

0,00 €

TOTAL

3.
ANÁLISE AO TEOR DO PARECER GLOBAL, FICHAS DE ANÁLISE DA
CANDIDATURA E MINUTA DO TERMO DE ACEITAÇÃO -------------------------3.1. Analisado o conteúdo constante nos documentos anexos, que
explanam as condições do apoio concedido (parecer Global, Fichas de
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análise, informação da Comissão Diretiva e minuta do Termo de
Aceitação), resultam as seguintes conclusões: ----------------------➢
A candidatura obteve a pontuação de 4,40 pontos (de um total de
5,00 pontos e mínimo de 3,00 pontos para efeitos de seleção da
candidatura); -----------------------------------------------------➢
A candidatura foi aprovada, mas em moldes que diferem dos valores
candidatados, de acordo com o seguinte quadro financeiro e respetiva
justificação apresentada: ------------------------------------------Investimento

Candidatado

Aprovado

Justificação

Inv. Total

103 276,41 €

102.620,10 €

Redução de 2% do valor total de construção
financiado, correspondente à componente
de revisão de preços, a qual foi retirada.

Inv. elegível

52 237,46 €

102.620,10 €

Por falta de dotação no PDCT (com limite
de 44.404,85 euros de FEDER), o município,
em sede de candidatura, tinha adequado o
montante elegível (considerando uma taxa
de cofinanciamento de 85%) a esse limite,
e a despesa sobrante classificou-a como
"elegível não comparticipado”.

Inv. elegível não
comparticipado

51 038,95 €

0,00

Inv. não elegível

0.00

0.00

Comparticipação
FEDER

44 401,85

44 401,85

Taxa de
comparticipação

85%

43,27%

No entanto, a Comissão Diretiva do
NORTE2020, em 08/07/2021 deliberou que o
“investimento
elegível
não
comparticipado” deixa de ser utilizado,
devendo-se apenas utilizar “investimento
elegível”, o qual irá abranger todos os
trabalhos que, em função das regras do
respetivo Aviso, possam ser objeto de
cofinanciamento, podendo deste processo
resultar uma taxa de cofinanciamento
inferior a 85%.
Neste contexto, a Comissão considerou
“elegível” toda a despesa constante na
candidatura como “investimento elegível
não comparticipado”, e modelou a taxa de
cofinanciamento em função da dotação FEDER
disponível no Pacto, reduzindo deste modo
a taxa de financiamento para 43,27%.

3.2. Face ao exposto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação,
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento nos moldes em
que está apresentado na minuta do Termo de Aceitação e que foram
resumidamente descritos no quadro anterior. ------------------------4. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------4.1. Considerando que: --------------------------------------------4.1.1.
A concretização desta operação reveste elevado interesse
para a prossecução dos objetivos do Município de Chaves no que diz
respeito à melhoria das condições do ensino das escolas em apreço e à
sua adequação às exigências e necessidades atuais; -----------------4.1.2.
Pese embora a candidatura tenha merecido aprovação por
parte da Comissão Diretiva do Norte2020 com ajustamentos de alguns dos
valores candidatados (por força de diretrizes entretanto impostas)
verifica-se que o valor de financiamento FEDER manteve-se igual ao
candidatado; ------------------------------------------------------4.1.3.
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º do decretoLei n.º 159/2014, de 27 de outubro19, a aceitação do apoio é feita
19

Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos
programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural
(PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento
(FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

F. 230
_____________________

mediante
assinatura
do
Termo
de
Aceitação
ou,
submetida
eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando
previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de
contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário;
4.1.4.
Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão de aprovação
caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de Aceitação ou
outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da
data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não
imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. ------4.2. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde
com as condições previstas no Termo de Aceitação que segue em anexo,
que exare despacho para submeter a presente informação/proposta à
próxima reunião do Executivo Municipal, para que haja deliberação no
seguinte sentido: --------------------------------------------------a) Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação nº NORTE08-5673-FEDER-000419, designada por “Escola Básica nº1 de Chaves (EB1
Santo Amaro/JI Cinochaves) - fase 2”; ------------------------------b) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do
referido Termo de Aceitação para posterior envio para a Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2020,
em conformidade com as orientações expressas na mensagem de correio
eletrónico rececionada no dia 21-12-2021 atinente à decisão de
aprovação final da candidatura. -----------------------------------4.3. Para efeitos de conhecimento, seguem os seguintes documentos em
anexo: ------------------------------------------------------------➢
Parecer Global, Ficha de análise, e informação da Comissão
Diretiva do Norte 2020 datada de 17-12-2021; -----------------------➢
Minuta do Termos de Aceitação. -------------------------------À consideração Superior, ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE FLEXIVEL DE 3º GRAU DE PLANEAMENTO E GESTÃO
DE FUNDOS EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA DE 14.01.2022 ----------------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merce a minha concordância.-Nesse sentido, propõe-se ao Sr. Chefe de Divisão, arquiteto Rodrigo
Moreira que, caso concorde com o preconizado na mesma, submeta o
assunto à consideração do Sr. Presidente da Câmara, para posterior
submissão à próxima reunião da Câmara Municipal, tendo em vista: ---a. Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação em causa; ----b. Legitimar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação, nos termos sugeridos na
informação técnica. À consideração do Sr. Chefe de Divisão
DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 14.01.2022----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 submeta
a proposta a reunião de Câmara para: ------------------------(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------À consideração do Senhor Presidente. ------------------------(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de
programação 2014 -2020. ---------------------------------------------
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.17. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra e no sentido de decisão
expresso no despacho exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE.-------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.4. CANDIDATURA Nº NORTE-08-5673-FEDER-000420 - “ESCOLA BÁSICA DR.
FRANCISCO GONÇALVES CARNEIRO” (PACTO): NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA
CANDIDATURA E ASSINATURA DO RESPETIVO TERMO DE ACEITAÇÃO. INFORMAÇÃO
Nº 4/DDE/2022, DA ARQ. JOANA RODRIGUES, DE 14.01.2022. -------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------1.2. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal, a notificação de aprovação da candidatura “Escola Básica
Dr. Francisco Gonçalves Carneiro pela Comissão Diretiva do Programa
Operacional Regional NORTE 2020, em 17/12/2021, nos termos dos
documentos do Parecer Global, Ficha de análise de mérito, informação
técnica e Minuta do Termo de Aceitação, os quais seguem em anexo, bem
com, o obter autorização para promover as diligências necessárias à
assinatura do referido Termo de Aceitação, para posterior devolução à
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT). ----------------2.
ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA – DADOS DA CANDIDATURA
SUBMETIDA ---------------------------------------------------------2.1. Ao
abrigo
do
Aviso
nº
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 submeteu em 21-06-2021 a
candidatura designada por “Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves
Carneiro”, inscrita no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (PDCT-CIMAT).
2.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, a
mesma obteve decisão de aprovação pela Comissão Diretiva do Norte 2020
em 17-12-2021, decisão essa, que foi comunicada ao Município de Chaves
através de mensagem de correio eletrónico do dia 28-12-2021. -------2.3. Com a referida comunicação, foi rececionado o Termo de Aceitação
do apoio, o qual, caso o Senhor Presidente da Câmara concorde com o
teor do mesmo, deverá ser assinado e devolvido à Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), no prazo máximo de 30 dias
úteis a contar da data de notificação da decisão de aprovação, ou
seja, até dia 11-02-2022. ------------------------------------------2.4. Relembra-se que a operação em causa tem como principal objetivo
a requalificação/beneficiação da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves
Carneiro, com vista a dotá-la de melhores condições de funcionamento,
conforto térmico, acessibilidade e condições de segurança do parque
estacionamento, bem como apetrecha-la com equipamento desportivo e
informático adequado às exigências pedagógicas e educativas do ensino
atual, mais integrado, global e equitativo. -----------------------2.5. As intervenções a realizar na escola são: --------------------•
Beneficiação e substituição dos vãos exteriores dos edifícios
escolares, com exceção do Pavilhão desportivo; ---------------------•
Instalação de proteções solares pelo interior de todos os vãos;
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•
Requalificação e modernização das instalações sanitárias (com
introdução de espaço de arrumos) e adaptação das mesmas a pessoas com
mobilidade condicionada, incluindo a substituição da rede de
abastecimento de água exterior; ------------------------------------•
Requalificação do parque de estacionamento de apoio ao
estabelecimento escolar (reorganização funcional, requalificação dos
pavimentos, criação de espaços verdes permeáveis, criação de uma rede
de drenagem de águas pluviais e colocação de elementos de mobiliário
urbano); ----------------------------------------------------------•
Aquisição de equipamento desportivo diversificado; -----------•
Aquisição de material informático; ---------------------------2.6. Em termos de financiamento, a candidatura submetida contemplou a
seguinte repartição dos valores de investimento: -------------------VALORES CANDIDATADOS
Escola

Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro

Inv. Total

Inv. Elegível

Fundo
(85%)

Inv. Elegivel
Não
Comparticipado

Inv. Não
Elegível

632.739,80 €

575.535,48 €

489.205,16 €

8.762,30 €

48.442,02 €

3.
ANÁLISE AO TEOR DO PARECER GLOBAL, FICHAS DE ANÁLISE DA
CANDIDATURA E MINUTA DO TERMO DE ACEITAÇÃO -------------------------3.1. Analisado o conteúdo constante nos documentos anexos, que
explanam as condições do apoio concedido (parecer Global, Fichas de
análise, informação da Comissão Diretiva e minuta do Termo de
Aceitação), resultam as seguintes conclusões: ----------------------➢
A candidatura obteve a pontuação de 3,20 pontos (de um total de
5,00 pontos e mínimo de 3,00 pontos para efeitos de seleção da
candidatura); -----------------------------------------------------➢
A candidatura foi aprovada, mas em moldes que diferem dos valores
candidatados, de acordo com o seguinte quadro financeiro e
justificação apresentada: ------------------------------------------Investimento

Candidatado

Aprovado

Justificação

Inv. Total

632.739,80 €

623.977,50 €

Redução de 2% do valor total de construção
financiado, correspondente à componente
de revisão de preços, a qual foi retirada.

Inv. elegível

575.535,48 €

575.535,48 €

Mantém

8.762,30 €

0,00

Redução de 2% do valor total de construção
financiado, correspondente à componente
de revisão de preços, a qual foi retirada.

Inv. elegível não
comparticipado

Inv. não elegível

48.442,02 €

48.442,02 €

Mantém

Comparticipação
FEDER

489.205,16 €

489.205,16 €

Mantém

Taxa de
comparticipação

85%

85%

Mantém

3.2. Face ao exposto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação,
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento nos moldes em
que está apresentado na minuta do Termo de Aceitação e que foram
resumidamente descritos no quadro anterior. ------------------------4.
PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------4.1. Considerando que: --------------------------------------------4.1.1.
A concretização desta operação reveste elevado interesse
para a prossecução dos objetivos do Município de Chaves no que diz
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respeito à melhoria das condições do ensino da escola em apreço e à
sua adequação às exigências e necessidades atuais;
4.1.2.
Pese embora a candidatura tenha merecido aprovação por
parte da Comissão Diretiva do Norte 2020 com ajustamentos de alguns
dos valores candidatados (retiraram o valor correspondente à revisão
de Preços), verifica-se que o valor de financiamento elegível e FEDER
manteve-se igual ao candidatado; -----------------------------------4.1.3.
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º do decretoLei n.º 159/2014, de 27 de outubro20, a aceitação do apoio é feita
mediante
assinatura
do
Termo
de
Aceitação
ou,
submetida
eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando
previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de
contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário;
4.1.4.
Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão de aprovação
caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de Aceitação ou
outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da
data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não
imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. ------4.2. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde
com as condições previstas no Termo de Aceitação que segue em anexo,
que exare despacho para submeter a presente informação/proposta à
próxima reunião do Executivo Municipal, para que haja deliberação no
seguinte sentido: -------------------------------------------------c)
Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação nº
NORTE-08-5673-FEDER-000420, designada por “Escola Básica Dr. Francisco
Gonçalves Carneiro”; ----------------------------------------------d)
Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do
referido Termo de Aceitação para posterior envio para a Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2020,
em conformidade com as orientações expressas na mensagem de correio
eletrónico rececionada no dia 28-12-2021 atinente à decisão de
aprovação final da candidatura. ------------------------------------4.3. Para efeitos de conhecimento, seguem os seguintes documentos em
anexo: ------------------------------------------------------------➢
Parecer Global, Ficha de análise, e informação da Comissão
Diretiva do Norte 2020 datada de 17-12-2021; -----------------------➢
Minuta do Termos de Aceitação. -------------------------------À consideração Superior, ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE FLEXIVEL DE 3º GRAU DE PLANEAMENTO E GESTÃO
DE FUNDOS EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA DE 14.01.2022 ----------------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merce a minha concordância.-Nesse sentido, propõe-se ao Sr. Chefe de Divisão, arquiteto Rodrigo
Moreira que, caso concorde com o preconizado na mesma, submeta o
assunto à consideração do Sr. Presidente da Câmara, para posterior
submissão à próxima reunião da Câmara Municipal, tendo em vista: ---c. Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação em causa; ----20

Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos
programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural
(PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento
(FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de
programação 2014 -2020. ---------------------------------------------
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d. Legitimar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação, nos termos sugeridos na
informação técnica. À consideração do Sr. Chefe de Divisão, --------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 14.01.2022----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 submeta
a proposta a reunião de Câmara para: ------------------------(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------À consideração do Senhor Presidente. ------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.17. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra e sentido de decisão expresso
no despacho exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE.----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------4.5. CANDIDATURA Nº NORTE-08-5673-FEDER-000421 - “ESCOLA SECUNDÁRIA
DR. ANTÓNIO GRANJO” (PACTO): NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA
E ASSINATURA DO RESPETIVO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº
5/DDE/2022, DA ARQ. JOANA RODRIGUES, DE 14.01.2022. ----------------Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se
transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------OBJETIVO DA INFORMAÇÃO --------------------------------------------1.3. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo
municipal a notificação de aprovação da candidatura “Escola Secundária
Dr. António Granjo” pela Comissão Diretiva do Programa Operacional
Regional NORTE 2020, em 17/12/2021, nos termos dos documentos do
Parecer Global, Ficha de análise de mérito, informação e Minuta do
Termo de Aceitação, os quais seguem em anexo, bem como obter
autorização para promover as diligências necessárias à assinatura do
referido Termo de Aceitação, para posterior devolução à Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT). ----------------------------5.
ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA – DADOS DA CANDIDATURA
SUBMETIDA ---------------------------------------------------------5.1. Ao
abrigo
do
Aviso
nº
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 submeteu em 21-06-2021 a
candidatura designada por “Escola Secundária Dr. António Granjo”,
inscrita no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (PDCT-CIMAT). -------------5.2. Após a competente análise e avaliação da referida candidatura, a
mesma obteve decisão de aprovação pela Comissão Diretiva do Norte 2020
em 17-12-2021, decisão essa, que foi comunicada ao Município de Chaves
através de mensagem de correio eletrónico do dia 21-12-2021. -------5.3. Com a referida comunicação, foi igualmente rececionado o Termo
de Aceitação do apoio, o qual, caso o Senhor Presidente da Câmara
concorde com o teor do mesmo, deverá ser assinado e devolvido à
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT), no prazo máximo de
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30 dias úteis a contar da data de notificação da decisão de aprovação,
ou seja, até dia 02-02-2022. --------------------------------------5.4. Relembra-se que a operação em causa tem como principal objetivo
a requalificação/beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo,
com vista a conferir melhores condições de utilização aos equipamentos
desportivos lá existentes (Pavilhão Gimnodesportivo e campo de jogos
exterior), garantia das condições de acessibilidade aos balneários e
instalações sanitárias que lhes servem de apoio, bem como apetrechar
a escola com equipamento desportivo e informático adequado às
exigências pedagógicas e educativas do ensino atual, mais integrado,
global e equitativo. ----------------------------------------------5.5. As intervenções a realizar na escola são: --------------------•
Reabilitação e modernização do interior dos balneários e
instalações sanitárias do Pavilhão Gimnodesportivo, incluindo a sua
adaptação a pessoas com mobilidade condicionada; -------------------•
Requalificação dos campos de jogos desportivos descobertos ao
nível de movimentação de terras, pavimentação, drenagem de águas
pluviais e equipamentos desportivos; -------------------------------•
Aquisição de equipamento desportivo diversificado; -----------•
Aquisição de material informático; ---------------------------5.6.
Em termos de financiamento, a candidatura submetida contemplou a
seguinte repartição dos valores de investimento: -------------------VALORES CANDIDATADOS
Escola

Dr. António Granjo

Inv. Total

Inv. Elegível

Fundo
(85%)

Inv. Elegivel
Não
Comparticipado

Inv. Não
Elegível

294.218,15 €

233.645,77 €

198.598,90 €

2.441,70 €

58.130,68 €

6.
ANÁLISE AO TEOR DO PARECER GLOBAL, FICHAS DE ANÁLISE DA
CANDIDATURA E MINUTA DO TERMO DE ACEITAÇÃO -------------------------6.1. Analisado o conteúdo constante nos documentos anexos, que
explanam as condições do apoio concedido (parecer Global, Fichas de
análise, informação da Comissão Diretiva e minuta do Termo de
Aceitação), resultam as seguintes conclusões: ----------------------➢
A candidatura obteve a pontuação de 3,20 pontos (de um total de
5,00 pontos e mínimo de 3,00 pontos para efeitos de seleção da
candidatura); -----------------------------------------------------➢
A candidatura foi aprovada, mas em moldes que diferem dos valores
candidatados, de acordo com o seguinte quadro financeiro e
justificação apresentada: ------------------------------------------Investimento

Candidatado

Aprovado

Justificação

Inv. Total

294.218,15 €

291.776,45 €

Redução de 2% do valor total de
construção
financiado,
correspondente
à
componente
de
revisão de preços, a qual foi
retirada.

Inv. elegível

233.645,77 €

233.645,77 €

Mantém

Inv. elegível não
comparticipado

2.441,70 €

0,00

Redução de 2% do valor total de
construção
financiado,
correspondente
à
componente
de
revisão de preços, a qual foi
retirada.

Inv. não elegível

58.130,68 €

58.130,68 €

Mantém
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Comparticipação
FEDER

198.598,90 €

198.598,90 €

Mantém

Taxa de
comparticipação

85%

85%

Mantém

6.2. Face ao exposto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação,
pelo Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento nos moldes em
que está apresentado na minuta do Termo de Aceitação e que foram
resumidamente descritos no quadro anterior. ------------------------7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------7.1. Considerando que: --------------------------------------------7.1.1.
A concretização desta operação reveste elevado interesse
para a prossecução dos objetivos do Município de Chaves no que diz
respeito à melhoria das condições do ensino da escola em apreço e à
sua adequação às exigências e necessidades atuais; -----------------7.1.2.
Pese embora a candidatura tenha merecido aprovação por
parte da Comissão Diretiva do Norte 2020 com ajustamentos de alguns
dos valores candidatados (retiraram o valor correspondente à revisão
de Preços), verifica-se que o valor de financiamento elegível e FEDER
manteve-se igual ao candidatado; -----------------------------------7.1.3.
De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º do decretoLei n.º 159/2014, de 27 de outubro21, a aceitação do apoio é feita
mediante
assinatura
do
Termo
de
Aceitação
ou,
submetida
eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando
previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de
contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário;
7.1.4.
Nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão de aprovação
caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de Aceitação ou
outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da
data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, não
imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. -----7.2. Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente, caso concorde
com as condições previstas no Termo de Aceitação que segue em anexo,
que exare despacho para submeter a presente informação/proposta à
próxima reunião do Executivo Municipal, para que haja deliberação no
seguinte sentido: --------------------------------------------------e)
Concordar com o conteúdo do Termo de Aceitação da operação nº
NORTE-08-5673-FEDER-000421, designada por Escola Secundária Dr.
António Granjo”; ---------------------------------------------------f)
Legitimar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à outorga do
referido Termo de Aceitação para posterior envio para a Comunidade
Intermunicipal do Alto Tâmega, enquanto organismo intermédio da
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2020,
em conformidade com as orientações expressas na mensagem de correio
eletrónico rececionada no dia 21-12-2021 atinente à decisão de
aprovação final da candidatura. ------------------------------------7.3. Para efeitos de conhecimento, seguem os seguintes documentos em
anexo: ------------------------------------------------------------21

Decreto-Lei que estabelece as regras gerais de aplicação dos
programas operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento rural
(PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento
(FEEI), compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão (FC), o Fundo
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de
programação 2014 -2020. ---------------------------------------------
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➢
Parecer Global, Ficha de análise, e informação da Comissão ---Diretiva do Norte 2020 datada de 17-12-2021; ----------------------➢
Minuta do Termos de Aceitação. -------------------------------À consideração Superior, ------------------------------------------DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE FLEXIVEL DE 3º GRAU DE PLANEAMENTO E GESTÃO
DE FUNDOS EUROPEUS, ENGº PAULO VALOURA DE 14.01.2022 ----------------A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares
estabelecidos sobre a matéria, pelo que merce a minha concordância.-Nesse sentido, propõe-se ao Sr. Chefe de Divisão, arquiteto Rodrigo
Moreira que, caso concorde com o preconizado na mesma, submeta o
assunto à consideração do Sr. Presidente da Câmara, para posterior
submissão à próxima reunião da Câmara Municipal, tendo em vista: ---e. Aprovar a minuta do Termo de Aceitação da operação em causa; ----f. Legitimar o Senhor Presidente da Câmara Municipal a proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação, nos termos sugeridos na
informação técnica. À consideração do Sr. Chefe de Divisão. --------DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 14.01.2022----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 submeta
a proposta a reunião de Câmara para: ------------------------(i) Aprovação da Minuta do Termo de Aceitação; --------------(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à
outorga do referido Termo de Aceitação. ---------------------À consideração do Senhor Presidente. ------------------------DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE
2022.01.17. -------------------------------------------------------À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto
ao proposto na informação técnica infra e sentido de decisão expresso
no despacho exarado sobre a mesma pelo Chefe da DDE.----------------DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação técnica supra. Proceda-se em conformidade com o teor
da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------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 dez horas e quarenta minutos, para constar se lavrou a
presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou
assinar, junto do Presidente. --------------------------------------__________________________
__________________________

