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Nº07 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 31 de Março de 

2022. ------------------------ 

Aos trinta e um dias do mês de março 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, Sra. Eng.ª Paula 

Fernanda da Mota Chaves, Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves e 

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

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

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

vinte e dois. ------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

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

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

Carlos Augusto Castanheira Penas, irá estar ausente, da presente 

reunião ordinária do executivo camarário, por motivos profissionais.  

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

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

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Colóquio sobre cidades termais reúne em Chaves investigadores da 

época romana” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que Chaves vai promover, nos dias 8 e 9 de abril, 

o Colóquio “Aqvae Flaviae: Cidade Termal”, no âmbito da segunda edição 

do “Symposium Aqvae: Cidades Termais no Império Romano”. ------------ 

O Centro Cultural será o palco do evento, que reunirá alguns dos 

investigadores que mais se têm debruçado sobre este período, muito 

particular da cidade de Chaves: a época romana. --------------------- 

Enquadrado com a recente abertura ao público de um dos seus maiores 

expoentes - as Termas Medicinais de Aquae Flaviae, um monumento único 

em Portugal e na Europa - este encontro, realizado com a parceria 

científica da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do Centro 

de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso, é o 

ponto de partida para um vasto conjunto de ações que, pretendem 
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promover este extraordinário património, entre elas visitas orientadas 

ao Museu das Termas Romanas e Centro Histórico de Chaves. ----------- 

O evento, acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua, está direcionado para especialistas da temática, estudantes 

do ensino superior, docentes do ensino secundário, técnicos das 

autarquias e da administração central e demais público interessado. - 

Os interessados poderão obter mais informações através do e-mail 

symposiumaqvae@gmail.com e inscrever-se, de forma gratuita, através 

do link https://forms.gle/shaoijNBMmDyWbLN9. ------------------------ 

O Colóquio “Aqvae Flaviae: Cidade Termal” constitui uma das ações da 

“Operação N.º NORTE-04-2114-FEDER-000336 “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”, cofinanciada pelo FEDER no âmbito do POR do Norte 

- Norte 2020. ------------------------------------------------------- 

b) “Chaves integrou a “Hora do Planeta” uma iniciativa mundial pela 

defesa do ambiente e combate às alterações climáticas” - Sobre este 

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

Município de Chaves se associou à “Hora do Planeta”, iniciativa 

promovida desde 2007 pela organização WWF – World Wide Fund for Nature 

(Fundo Mundial para a Natureza), com o objetivo de sensibilizar a 

população para a necessidade de combater as alterações climáticas 

decorrentes do uso excessivo de recursos. --------------------------- 

A iniciativa “Hora do Planeta” é uma ação simbólica que convida todos 

Em Chaves, no passado dia 26 de março (sábado), entre as 20h30 e as 

21h30, o Município desligou a iluminação exterior de vários edifícios 

emblemáticos, nomeadamente a Ponte Romana de Trajano, a Torre de 

Menagem, o Monumento aos Combatentes da Grande Guerra, o Jardim do 

Bacalhau e a Biblioteca Municipal, de modo a incentivar e sensibilizar 

todos os munícipes na adesão a esta ação. --------------------------- 

Este ano, o desafio integrou também uma chamada de atenção para a 

importância da recuperação dos recursos naturais no combate às 

alterações climáticas. Num movimento de consciência e reflexão, mas 

sobretudo de atitude, foi levado a efeito uma ação a desenvolver com 

a comunidade escolar, que culminou com a plantação de árvores nas 

escolas do concelho. ------------------------------------------------ 

c) “Manuel António Araújo apresentou a sua nova obra literária” - 

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

que Manuel Araújo apresentou, no passado dia 24.03.2022, a sua nova 

obra literária “Um amor tardio”. ------------------------------------ 

A apresentação da obra literária esteve a cargo de Ernesto Areias, que 

considerou o escritor Manuel António Araújo “um dos grandes autores 

da atualidade”. O advogado e também ele escritor, classifica o livro 

de “excelente”, por conter uma “história interessante”. ------------- 

Trata-se, na sua opinião, de uma obra que versa sobre a condição da 

mulher no mundo rural marcado pela pobreza material e pela submissão 

ao homem. ----------------------------------------------------------- 

O enredo decorre numa aldeia da nossa região, que persiste isolada do 

mundo e cercada de montanhas. Na aldeia, sente-se o ambiente 

caraterístico do Estado Novo, e a esperança de vida é 

carateristicamente baixa, levando a cresça a ocupação do cemitério 

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

d) “Páscoa 2022” com atividades para todas idades” - Sobre este 

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

Município, no âmbito das modalidades desportivas promovidas pela 

Divisão de Juventude e Desporto, dinamiza no próximo dia 14 de abril 

(quinta-feira), uma tarde desportiva alusiva à Páscoa, aliando 

atividade física e convívio. ---------------------------------------- 
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A iniciativa decorrerá entre as 15h30 e as 18h30, na Alameda de 

Trajano, na margem do Rio Tâmega, junto ao parque infantil do Tabolado. 

Para os mais jovens serão promovidas atividades de ciclismo, canoagem, 

ténis de mesa e atletismo, que decorrerão das 15h30 às 17h30. ------- 

Haverá também atividade física sénior, entre as 17h30 e as 18h30. --- 

As inscrições, com número de participações limitado, são gratuitas e 

podem ser efetuadas no Centro Cultural de Chaves, até ao próximo dia 

08 de abril. -------------------------------------------------------- 

A Divisão de Juventude e Desporto promove atividades municipais de 

índole desportiva, através da dinamização de atividades direcionadas 

para jovens e séniores, estimulando a adotação de um estilo de vida 

saudável na promoção da interação social. --------------------------- 

Caso se verifiquem condições climatéricas adversas, o programa das 

atividades será cancelado. ------------------------------------------ 

e) “Festival N2 vence Iberian Festival Awards nas categorias “Melhor 

segurança covid em Festival” e “Melhor performance ao vivo” - Sobre 

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

Festival N2 foi reconhecido nas categorias de “Melhor segurança covid 

em Festival” e “Melhor performance ao vivo”, na gala do passado dia 

26 de março, dos Iberian Festival Awards, no Auditório Lispolis, em 

Lisboa, no âmbito do Talkfest - International Music Festivals Forum. 

Numa celebração pelo trabalho da indústria de festivais, no ano 2021, 

em Portugal, Espanha, países lusófonos e hispânicos, o Festival N2 

vence assim duas das sete categorias a que estava nomeado. ---------- 

Nesta que foi a 6º edição dos Iberian, referente a um ano marcado 

pelas limitações às atividades culturais, onde o distanciamento social 

e a testagem massiva se fizeram sentir mais do que nunca, o Festival 

N2 redobrou os esforços para garantir a todos os festivaleiros que a 

cultura é segura e que, apesar das adversidades, a viagem deveria 

prosseguir. -------------------------------------------------------- 

Galardoado com o prémio ibérico “Melhor segurança covid em Festival”, 

fruto do trabalho desenvolvido durante meses com a Delegação de Saúde 

do Alto Tâmega e Barroso, as diretrizes definidas serviram também de 

exemplo para que outros pudessem realizar as suas iniciativas 

culturais, reforçando a resiliência de todos os produtores de 

festivais. --------------------------------------------------------- 

Numa noite em que Chaves ocupou lugar na rota dos melhores eventos 

culturais e o Festival N2 foi equiparado aos melhores nomes nacionais 

e internacionais, o evento foi ainda premiado na categoria de “Melhor 

performance ao vivo”, na voz do cabeça de cartaz, David Fonseca. ---- 

Em representação da autarquia flaviense esteve presente na cerimónia 

de entrega dos prémios o Vice-presidente, Francisco Melo, e a equipa 

de profissionais da produtora INDIEROR. ----------------------------- 

f) “Inauguração da Exposição de Pintura “Os Nossos Artistas” na 

Biblioteca Municipal” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal vai receber, dia 1 de abril, pelas 17h30, a Inauguração da 

Exposição de Pintura “Os Nossos Artistas”, de André Gomes, com a 

curadoria de Mário Caeiro, numa promoção da reflexão sobre o tempo, a 

memória e o artista. ------------------------------------------------ 

Os trabalhos do artista exibem uma escala de grandes dimensões e um 

registo agressivo, demonstrando a forma como as coisas são indefinidas 

na nossa mente, assumindo uma deriva nostálgica, onde as personagens 

das cenas vagueiam entre a vida e a morte, a luz e a sombra, o preto 

e o branco. --------------------------------------------------------- 

Na arte de pintar, as imagens sofrem uma reconstrução e estabilizam-

se sob a forma de uma “última imagem”, que só provisoriamente culmina 
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o processo. Cada obra fecha e abre um ciclo de imagens, como se se 

tratasse de um filme do mundo, sob o crivo do pensamento artístico. 

Mais que uma suspensão gráfica do tempo, o espólio permite-nos 

surpreender a própria interpretação dinâmica que a memória faz do 

real, num infinito desdobrar de camadas inter-relacionadas e inter-

referenciais. ------------------------------------------------------ 

Numa época em que o digital substitui o manual, a arte assume o papel 

de resistência, enaltecendo o gesto humano como forma particular e 

ancestral de conhecimento, sobretudo de memória coletiva e individual. 

O flaviense André Graça Gomes, licenciado em artes plásticas pela 

Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha, desenvolve trabalhos em 

várias áreas de expressão visual, nomeadamente, vídeo, cinema, 

cenografia de teatro, pintura e desenho. ---------------------------- 

A exposição, com entrada gratuita, organizada pelo Município de 

Chaves, estará patente ao público até dia 28 de abril, de segunda a 

sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 e sábado das 

09h30 às 13h00. ----------------------------------------------------- 

g) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula a flaviense 

Maria Barreira, atleta do Karaté Clube de Chaves – KCAT, pela conquista 

do segundo lugar no Campeonato Nacional Sénior, que decorreu no passado 

dia 20 de março, no Pavilhão Multiusos de Santo Tirso. -------------- 

A atleta competiu no escalão Kumite - 55kg e mais uma vez subiu ao 

pódio. ------------------------------------------------------------- 

h) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula a Unidade 

Hospitalar de Chaves do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (CHTMAD) pelo recente prémio arrecadado pela Consulta de 

Enfermagem em Estomaterapia no Congresso da Associação Portuguesa de 

Enfermeiros em Cuidados de Estomaterapia (APECE). ------------------- 

A comunicação livre, intitulada "Reencontro com a essência: avaliação 

do perfil abdominal no despiste de complicações na pele peristoma", 

foi distinguida com o 2º prémio para melhor comunicação livre. Este 

trabalho teve como participantes Sofia Bernardino e Ana Paula 

Moutinho, enfermeiras do CHTMAD. ------------------------------------ 

A autarquia congratula-se com este reconhecimento e agradece o 

trabalho de cada um dos colaboradores deste Centro Hospitalar. ------ 

i) “Município associou-se ao AquaValor nas comemorações do Dia Mundial 

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

Vaz, deu nota que para assinalar o Dia Mundial da Água, celebrado 

ontem, dia 22 de março, o AquaValor - Centro de Valorização e 

Transferência de Tecnologia da Água em parceria com o IPB – Escola 

Superior de Hotelaria e Bem-Estar e o Município de Chaves, dinamizaram 

um conjunto de atividades temáticas para os Agrupamentos de Escolas 

do Alto Tâmega. Uma iniciativa que contou com a participação de 890 

alunos de diferentes níveis de ensino. ------------------------------ 

Com aposta no conhecimento, para estimular e envolver os jovens 

munícipes no mundo da ciência, e um programa diversificado, através 

da “Academia de Termalismo”, 350 estudantes de escolas secundárias do 

concelho deslocaram-se às instalações do AquaValor, para 

experienciarem atividades de investigação científica, em visitas 

laboratoriais. ----------------------------------------------------- 

No decorrer das comemorações foi ainda desenvolvido um Webinar 

intitulado “Água Subterrânea”, mote escolhido pela ONU para assinalar 

esta data. Dividido em três sessões pedagógicas, com horários e 

conteúdos adaptados a cada ciclo de ensino, as conferências serviram 

de ponte entre as entidades organizadoras e as escolas. ------------- 

Tendo o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, lançado o 

desafio de reflexão sobre o uso da água de forma racional, ponderada 
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e inteligente. Realçou ainda, que “é tempo de agir, tempo de proteger 

o ambiente e tempo de proteger Chaves, a nossa terra”. -------------- 

j) “Município promove Encontro de Cantadores dia 2 de abril” - Sobre 

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

Associação Cultural Flaviense “Grupo Amizade” e a Câmara Municipal de 

Chaves organizam, no próximo sábado, dia 2 de abril, o Encontro de 

Cantadores, com receção dos grupos participantes, na Praça de Camões, 

pelas 15h00. -------------------------------------------------------- 

Num ambiente de festa e convívio ao som de músicas tradicionais, os 

13 grupos de cantadores seguem depois em arruada, até ao Pavilhão 

Expoflávia, local onde se realizará o evento. ----------------------- 

Com o objetivo de preservar o património Cultural e Tradicional do 

nosso território, pretende-se dar a conhecer a todos os flavienses e 

público em geral, alguns dos grupos de cantares da região. ---------- 

No decorrer do encontro serão ainda promovidas 25 atuações, com início 

às 16h30, num programa cultural que se estenderá até às 21h00, com a 

oportunidade de degustação de produtos locais. ---------------------- 

h) “Rede Escolar - ano letivo 2022/2023 – Comunicação da “DGESTE” - 

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

que o Município de Chaves recebeu uma comunicação da “DGESTE”, com os 

movimentos previsíveis da rede escolar para o próximo ano letivo 

2022/2023, no qual se encontra previsto o encerramento da Escola Básica 

de Cimo de Vila da Castanheira, para a qual se encontram previstos 

apenas dois alunos, que irão ser integrados na Escola Básica de Mairos, 

também está prevista a integração da Escola Básica n.º 5 de 

Chaves(Escola EB1 das Casas dos Montes), na Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro e a extinção da Escola Básica n.º 1 de Valdanta, 

para a qual estão previstos nove alunos que também serão integrados 

na Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. ------------------ 

 

 

III - 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, associou-se, em seu nome e da “coligação PPD/PSD.CDS-PP 

(Chaves Primeiro)”, aos votos de congratulação apresentados pelo 

Senhor Presidente da Câmara, no início da presente reunião. --------- 

No que diz respeito ao encerramento das escolas, referiu que encerrar 

escolas é a marcha do tempo e da vida, é uma fatalidade para este e 

demais Concelhos, no caso em concreto de Cimo de Vila da Castanheira, 

com apenas duas crianças, e sendo uma aldeia dispersa, custa-lhe esta 

situação. ---------------------------------------------------------- 

Relembrou, o Senhor Presidente da Câmara que se está a aproximar o 

período de elaboração e apresentação dos documentos de prestação de 

contas pelas associações, solicitando que tais documentos, em 

particular os da associação “Aquavalor” e comparativamente com os 

documentos entregues e referentes ao ano anterior venham melhor 

estruturados, precisos e apresentados. ------------------------------ 

Relativamente à apresentação do livro do Professor Manuel Araújo, teve 

a oportunidade de estar presente na sessão de apresentação, tendo o 

autor sido seu colega de carteira e com uma amizade de longos anos, 

reconhece a sua capacidade de escrita e o artista que é bem como o 

trabalho que desenvolve. -------------------------------------------- 

Terminando a sua intervenção deu nota que estão a ser arrancadas 

algumas árvores na cidade para executar passeios, existem árvores, 
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muito concretamente “plátanos”, que não se integram, na estrutura 

urbana da cidade, são árvores de grande dimensão, são árvores de 

floresta e não de cidade, danificando condutas e canalizações 

existentes. -------------------------------------------------------- 

Em sua opinião deveriam os “plátanos”, existentes, ser 

progressivamente, substituídos por outro tipo de árvores mais 

adequadas à cidade, sugerindo ainda, outro tipo de limpeza/poda de 

forma a evitar o seu rápido desenvolvimento. ------------------------ 

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

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

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

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

O Concelho de Chaves tem vindo, progressivamente, a perder população 

estudantil, principalmente nas freguesias mais afastadas do centro 

urbano. ------------------------------------------------------------ 

Em face desse contexto, a Autarquia, liderada pelo Partido Socialista, 

tem vindo a resistir ao encerramento efetivo de escolas primárias e 

pré-escolares, tendo defendido como critério mínimo junto da DGESTE, 

a manutenção da tipologia de escolas primárias com mais de dez alunos 

e da tipologia de pré-escolar com cinco ou mais alunos, embora, será 

necessário ter a consciência de que tal decisão representa metade dos 

rácios definidos a nível nacional, o que evidencia, por si só, o 

esforço levado a cabo pelo município de Chaves. --------------------- 

Nos estabelecimentos escolares que apresentam um número de estudantes 

inscritos inferior ao critério definido, a autarquia, em articulação 

com os Agrupamentos de Escolas, encontra-se a preparar soluções de 

proximidade para os alunos e respetiva comunidade, como por exemplo 

em Cimo de Vila da Castanheira, que conta apenas com dois alunos 

inscritos, que, em função do encerramento do estabelecimento, deverão 

ser transportados para a localidade de Mairos, como já acontece com 

os alunos  das localidades de São Vicente, Sanfins e agora Cimo de 

Vila da Castanheira. ------------------------------------------------ 

No que diz respeito a Valdanta, o estabelecimento conta apenas com 

nove alunos inscritos, não alcançando por esse facto o valor mínimo 

definido, sendo que os estudantes serão transferidos para a Escola 

Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. ---------------------------- 

Quanto à questão da Associação “Aquavalor”, irá reportar a necessidade 

de incrementar mais qualidade nos documentos técnicos emanados, 

relativos à prestação de contas, seja na parte qualitativa quer na 

quantitativa, de forma a que os mesmos possam progressivamente ganhar 

mais densidade. ----------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao parque arbóreo municipal, os serviços técnicos 

da autarquia reportaram a necessidade de alteração de algumas  espécies 

na área urbana, muito concretamente, a substituição dos “plátanos”, 

em virtude do facto de, na sua generalidade, se constituírem como 

árvores de elevada dimensão, causam enraizamento e consequentemente 

causam danos nas propriedades privadas e públicas. ------------------ 

Neste contexto, existe um relatório técnico relativo ao conjunto de 

árvores, “plátanos”, que apresentam fadiga e/ou doença, estando 

previsto o abate em duas artérias da cidade, por questões relacionadas 

com danos nas infraestruturas e do risco para a segurança dos 

transeuntes, sendo que se encontra prevista a substituição progressiva 

dos “plátanos” existentes, por árvores de menor dimensão, mais 

coloridas e mais adequadas as zonas urbanas de forma a dar vida à 

cidade e contribuir para um melhor ambiente. ------------------------ 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 17 de março de 2022. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO, VEREADOR DA COLIGAÇÃO 

PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES PRIMEIRO), SENHOR ARQ. CARLOS AUGUSTO 

CASTANHEIRA PENAS. -------------------------------------------------- 

Foi presente o requerimento identificado em epígrafe, cujo teor se 

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

Exmo. Senhor ------------------------------------------------------ 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves -------------------------- 

Dr. Nuno Vaz ------------------------------------------------------ 

Assunto: Pedido de suspensão do mandato como Vereador da Câmara 

Municipal de Chaves. ---------------------------------------------- 

Venho por meio junto de V. Exa. efetuar a apresentação do pedido de 

suspensão do meu mandato como Vereador do Município de Chaves eleito 

no decurso do ato eleitoral de 26 de setembro de 2021 pela Coligação 

“Chaves Primeiro”, na lista do Partido Social Democrata. ---------- 

Nestes termos, eu, Carlos Augusto Castanheira Penas, casado, portador 

do CC 08442165 e NIF 192027590, considerando a alínea c), do nr.º 2 

do art.º 77º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, venho por este 

meio solicitar a suspensão do meu mandato enquanto Vereador do 

Município de Chaves, pelo facto de ter sido colocado 

profissionalmente em Celorico de Basto, obrigando-me para tal a um 

afastamento temporário da área da autarquia por um período superior 

a 30 dias, tendo o período de suspensão, início no dia 29 de março 

de 2022 e com a duração de 120 dias. ------------------------------ 

Sem mais para o momento, subscrevo-me: ---------------------------- 

Com os mais respeitosos cumprimentos, ----------------------------- 

Chaves, 28 de março de 2022, -------------------------------------- 

Carlos Augusto Castanheira Penas ---------------------------------- 

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

2022.03.28. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao peticionado infra. ----------------------------------------------- 

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

Após apreciação do pedido supra referido, a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de suspensão do mandato 

autárquico do vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves Primeiro), 

Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, nos termos e de acordo com os 

fundamentos exarados no respetivo requerimento. --------------------- 

 

 

2.2. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CHAVES – INDICAÇÃO 

DE REPRESENTANTE. PROPOSTA N.º 19/GAPV/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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens é uma entidade oficial não 

judiciária, com autonomia funcional, que visa promover os direitos da 

criança e do jovem e de prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis 

de afetarem a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral, deliberando com imparcialidade e 

independência (art.º 12º, n.º 1 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo - LPCJP); ------------------------------------------------- 

A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em perigo 

compete, sucessivamente, às entidades públicas e privadas com 

competência em matéria de infância e juventude (nomeadamente, às 

autarquias locais, segurança social, escolas, serviços de saúde, 

forças de segurança, associações culturais, desportivas e 

recreativas), às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e, em 

última instância, aos tribunais; ------------------------------------ 

A Lei de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens foi aprovada pela 

Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto; Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro 

e Lei n.º 23/2017, de 23 de maio; ----------------------------------- 

Considerando que, constituem atribuições dos municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente, no domínio da ação social, nos termos da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e que neste 

domínio, se afigura como essencial, a promoção dos direitos e proteção 

das crianças e jovens em perigo; ------------------------------------ 

Considerando que, tal desiderato se efetua através de equipas 

multidisciplinares constituídas em comissões de proteção de crianças 

e jovens (CPCJ), e que pela Portaria 1226-BC/2000, de 30 de dezembro, 

foi instalada a CPCJ de Chaves; ------------------------------------- 

Considerando que, a designação do membro da CPCJ implica o exercício 

pessoal do mandato, o qual tem duração de três anos, renovável por 

duas vezes; --------------------------------------------------------- 

Considerando que, a representante do Município na Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Chaves, Dra. Cidália Maria Mocho Alves Areias 

termina o seu mandato no dia 16 de maio do corrente ano; ------------ 

Considerando que se torna necessário, proceder à nomeação de 

representante no município na CPCJ de Chaves, com o perfil adequado 

ao exercício do mandato, designadamente, experiência na área ou 

disponibilidade para adquirir novos conhecimentos no que concerne à 

promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, competência 

técnica e competência relacional; ---------------------------------- 

Considerando que, as CPCJ funcionam na modalidade de Comissão Restrita 

e na modalidade de Comissão Alargada, à primeira compete intervir nas 

situações em que uma criança ou jovem está em perigo (art.º 21º, n.º 

1 da LPCJP) e a segunda, à Comissão Alargada compete desenvolver ações 

de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para 

a criança e jovem, de acordo com LPCJP); ---------------------------- 

Considerando que, a competência para decidir sobre o assunto é da 

Câmara Municipal ao abrigo da alínea oo) n.º 1 do art.º 33.º da Lei 

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

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

1 - Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, 

de 2 de setembro, na sua atual redação, compete a Câmara Municipal a 

indicação do representante do Município para integrar a comissão 
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alargada, de entre pessoas com especial interesse ou aptidão na área 

das crianças e jovens em perigo; ----------------------------------- 

2 – Considerando que, o representante do Município é por inerência 

membro da Comissão restrita, de acordo com o número 2 do artigo 20º, 

da referida Lei; ---------------------------------------------------- 

3 – Considerando que, a representante do Município na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Chaves, termina o seu mandato no dia 

16 de maio de 2022, torna-se necessário indicar um elemento de entre 

pessoas com especial interesse ou aptidão na área das crianças na 

referida Comissão; -------------------------------------------------- 

4 - Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

das competências supramencionadas, nomear para representante do 

Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Chaves a, 

Dra. Susete Maria Bento Rodrigues Moura, Técnica Superior do Município 

de Chaves, Licenciada em Investigação Social Aplicada. -------------- 

Chaves, 07 de março de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

A votação da proposta, em apreciação, decorreu, por escrutínio 

secreto, nos termos do disposto no artigo 31º do Código do Procedimento 

Administrativo e n.º 3, do artigo 55º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 

12 setembro. -------------------------------------------------------- 

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

Apuramento da Votação: ---------------------------------------------- 

Votos a Favor – 6 ---------------------------------------------------  

Votos Contra – 0 ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DE ENFERMAGEM EM CHAVES - APEEC 

/QUOTA 2022. PROPOSTA Nº 22/GAP/2022. ------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento: -------------------------------------------------- 

1 – A Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado 

foi reconhecida de interesse público pelo Decreto-Lei n.º 99/96, de 

19 de julho, sendo que  o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, por despacho de 30 de janeiro de 2019, considerou que a 

transmissão do estabelecimento de ensino da Associação Promotora do 

Ensino de Enfermagem de Chaves para a atual entidade instituidora, a 

Cruz Vermelha Portuguesa, não alterava os pressupostos e 

circunstâncias subjacentes à atribuição do seu reconhecimento de 

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

2 – Por conseguinte, em 1 de julho de 2019, de acordo com Aviso n.º 

14027/2019, de 10/09/2019, publicado no DR n.º 173, 2.ª série, Parte 

C), a Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado 

transitou formalmente para a Cruz Vermelha Portuguesa; -------------- 

3 – Considerando que, nos termos dos seus estatutos publicados mediante 

Aviso n.º 14412/2020, em DR n.º 184, 2.ª Série, em 21 de setembro, a 

Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega, 

adiante designada por ESECVP -Alto Tâmega é um estabelecimento de 

ensino superior privado, de natureza politécnica, não integrado, com 

sede em Chaves, tendo como entidade instituidora a Cruz Vermelha 

Portuguesa - CVP; --------------------------------------------------- 
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4 – Considerando que, no âmbito das suas atribuições, a ESECVP -Alto 

Tâmega desenvolve a sua atividade no âmbito do ensino superior 

politécnico, na área da saúde, de acordo com planos e programas 

próprios ou elaborados em associação com outras instituições de ensino 

superior, nacionais ou estrangeiras e em cumprimento dos princípios 

fundamentais da Cruz Vermelha, tendo como missão desenvolver o ensino 

da Enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico, a 

investigação, a aprendizagem ao longo da vida e a prestação de serviços 

à comunidade, adequado às necessidades da sociedade atual, visando um 

desempenho profissional de excelência e promover políticas de saúde e 

bem-estar que contribuam para um contexto académico salutogénico. --- 

5 – Neste contexto a ESECVP -Alto Tâmega tem como principais 

atribuições: ------------------------------------------------------- 

➢ A realização de ciclos de estudos conducentes à atribuição de 

graus académicos, bem como de outros cursos não conferentes de grau 

nos termos da lei; -------------------------------------------------- 

➢  A promoção da aprendizagem ao longo da vida, através de ações de 

curta ou longa duração; --------------------------------------------- 

➢ A criação do ambiente educativo apropriado às suas finalidades; - 

➢ A realização de investigação, apoio e participação em instituições 

científicas a nível nacional e internacional; ----------------------- 

➢ A transferência, divulgação e valorização económica do 

conhecimento científico e tecnológico; ------------------------------ 

➢ A realização de ações de formação profissional e de atualização 

de conhecimentos; --------------------------------------------------- 

➢ A cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com 

instituições congéneres, nacionais e estrangeiras; ------------------ 

➢ A contribuição, para a cooperação internacional e para a 

aproximação entre os povos, com especial destaque para os países de 

língua portuguesa e os países europeus; ----------------------------- 

➢  A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao 

desenvolvimento; --------------------------------------------------- 

➢  A cooperação com instituições, organismos e serviços públicos ou 

privados, ou com individualidades que solicitem o apoio científico ou 

outro, desde que considerado de interesse para a ESECVP -Alto Tâmega; 

➢  A realização e patrocínio de eventos de divulgação e 

aperfeiçoamento técnico e científico na área da saúde; -------------- 

➢ A produção e difusão do conhecimento e da cultura; ------------- 

➢ Apoiar a inserção dos estudantes na vida ativa. ---------------- 

➢  A valorização e creditação de competências adquiridas pelos 

estudantes ao longo da vida, nos termos da lei. --------------------- 

6 – Considerando que, na prossecução da sua missão, a ESECVP – Alto 

Tâmega, defende e pauta-se pelos seguintes valores: ----------------- 

➢ Conhecimento: Promoção da inovação, da criatividade e do 

empreendedorismo, como fatores essenciais da comunidade académica à 

criação de conhecimento científico, cultural e artístico, a formação 

de nível superior, intensamente enraizada na investigação, na criação 

de valor social e económico do conhecimento e a participação ativa no 

desenvolvimento das comunidades onde está inserida; ----------------- 

➢ Competências: Capacidade de transformar conhecimento em 

competências, com capacitação para a tomada de decisão, autónoma e 

baseada na evidência, através da resolução de problemas; ------------ 

➢ Ética: Promoção da responsabilidade e prática profissional agindo 

com respeito e transparência, salvaguardando a liberdade intelectual 

para ensinar e investigar, autonomia e independência no respeito pelos 

fins estratégicos e operacionais definidos pela ESECVP-Alto Tâmega; - 
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➢ Responsabilidade Social: Assumir o compromisso social enquanto 

agente de promoção social, favorecendo uma relação de maior 

confiabilidade e credibilidade entre a ESECVP-Alto Tâmega e os 

diferentes parceiros/redes, reforçando e fortalecendo a imagem 

organizacional junto da comunidade local, da região e do país; ------ 

➢ Solidariedade: Preocupação de prestar apoio e auxílio voluntário, 

a todos os que evidenciem necessidades, ao nível local e regional, de 

proteger a vida e a saúde, de promover o respeito pela pessoa humana, 

de favorecer a compreensão, a cooperação e as relações interpessoais; 

➢ Transparência: Equidade de acesso e tratamento, independentemente 

do género, da condição social, cultural, étnico, político ou 

religioso; --------------------------------------------------------- 

➢ Confiança: Promoção de uma visão positiva de reconhecimento da 

CVP, com base nas experiências passadas que corroboram um padrão de 

comportamento esperado, valores compartilhados, percebidos como 

compatíveis e fortemente enraizada nos seus princípios fundamentais. 

7 – Considerando que a Associação Promotora do Ensino de Enfermagem 

em Chaves – APEEC, da qual o Município é associado, (para além de 

outras 10 entidades associadas), agrega, à sua volta, os Municípios 

do alto Tâmega, associações, comunidade estudantil, entidades na área 

da saúde e outros importantes atores do Alto Tâmega, sendo um parceiro 

imprescindível para a promoção de um processo definitivo de 

desenvolvimento educacional, social e económico da região; ---------- 

8 – Considerando que, face o grau de exigências cada vez mais premente, 

torna-se determinante que a APEEC continue a basear a sua atuação na 

promoção da educação, emprego e da qualidade de vida das populações 

do Alto Tâmega, assimilando novas formas de intervenção, modernizando-

se e captando mais conhecimento e nível científico e procurando tornar-

se mais eficiente através das abordagens inovadoras e sustentáveis na 

qualidade e na diferenciação. --------------------------------------- 

II – Justificação: -------------------------------------------------- 

1 – Face ao processo de descentralização de competências a decorrer 

em Portugal, torna-se vital para a manutenção de um processo de 

desenvolvimento integrado, democrático e sustentável, que a plataforma 

institucional reunida em torno da APEEC  se reveja no desempenho da 

missão e valores desta Associação e que seja devidamente dinamizada a 

participar ativamente em todos os processos, assumindo, desta forma, 

uma oportunidade para a afirmação da sociedade civil do Alto Tâmega; 

2 – Assim, e tendo em conta que, em reunião da assembleia geral 

ordinária da APEEC, realizada em 07/02/2022, com a presença dos 

Presidentes das Câmaras Municipais de Chaves, Ribeira de Pena, Vila 

Pouca de Aguiar, Boticas e Valpaços, e, bem assim, o Sr. Provedor da 

Santa Casa da Misericórdia de Chaves e representante da Santa Casa de 

Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar, veio a ser debatido um processo 

em curso, junto da Caixa Geral de aposentações, relativo à aposentação 

da Sra. Profª Enfermeira Alice Ramalho, cujo enquadramento legal se 

encontra vertido no relatório em anexo, culminando, na aprovação, por 

todos os associados presentes, da criação de uma quota mensal de 

30,00€, a suportar pelos seus associados, perfazendo um total de 

360,00€/ano, tendo em vista fazer face ás obrigações junto da CGA, sob 

pena da extinção da APEEC, já que goza de plena autonomia, não 

dependendo da alçada de qualquer ministério, assistindo-lhe a 

obrigação na assunção do aludido encargo decorrente da aposentação da 

trabalhadora; ------------------------------------------------------ 

3 – Por conseguinte, na sequência de tal aprovação, consagrada em ata 

n.9, da referida associação, veio a ser rececionada comunicação, via 

e-mail, em 11/03/2022, tendo em vista a remessa da documentação 
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indispensável à formalização da atribuição de comparticipação 

financeira, destinada a suportar o valor da referida quotização, para 

o ano de 2022, no valor de 360,00/ano. ------------------------------ 

4 – Considerando que o Município de Chaves, enquanto associado da 

APEEC, reconhece manifesto interesse no desenvolvimento das atividades 

a desenvolver por tal associação, bem como o papel dinamizador na 

prossecução do ensino superior, com destaque também para a promoção 

da investigação e inovação, entende-se que, o aporte financeiro a 

afetar aos associados, no caso em concreto, ao Município de Chaves, 

se revela imprescindível para a sua execução e alcance dos objetivos 

propostos no âmbito da mesma; --------------------------------------- 

5 - Atendendo às razões de facto o direito atrás exposto, propõe-se, 

ao abrigo das disposições previstas nas alíneas d) e m), do nº 2, do 

art.º 23, do Anexo 1, à lei 75/2013, de 12 de setembro, em articulação 

com a alínea o), do art.º 33, do mesmo diploma legal, que o órgão 

executivo municipal delibere sobre a quotização de 2022 e inerente à 

qualidade de associado na APEEC. ------------------------------------ 

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

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

enunciadas, determino, o seguinte: ---------------------------------- 

a) Que seja submetida, para aprovação, a presente proposta, à Câmara 

Municipal, tendo em vista assegurar a legal e eficaz concretização das 

obrigações previstas quanto à assunção e pagamento dos encargos 

supramencionados, a efetivar, de uma só vez, durante o exercício de 

2022 e referentes à quotização de 2022, no montante mensal de 30,00€, 

totalizando 360,00€/ano, para a APEEC; ------------------------------ 

b) Que a presente proposta tenha cobertura através da rubrica 

orçamental da despesa corrente enquadrada em 060203050399 e de acordo 

com informação de cabimento e compromisso, em anexo; ---------------- 

c) Que, a mesma, seja publicitada nos termos do artigo 56º, do Anexo 

1, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------- 

d) Que seja dado conhecimento do teor da decisão administrativa 

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

e) E por último, em caso de aprovação da presente proposta, que a 

mesma seja remetida à Unidade Flexível de 2.º Grau de Gestão Financeira 

para ulterior operacionalização. ------------------------------------ 

Chaves, 18 de março de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Relatório e Contas 2021; Ata n.º9. ---------------------------------- 

Informação de cabimento e compromisso ------------------------------- 

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

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

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

 

 

2.4. PROPOSTA DE ABATE DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA. PROPOSTA N.º 

23/GAPV/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

No sentido de dar cumprimento ao preconizado na legislação vigente 

relativa ao abandono de veículos que se encontram na via pública, 

estabelece o Código de Estrada e o Regulamento Municipal de 

Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, que os veículos que se 

encontrem na via pública, abandonados ou em fim de vida útil, em estado 
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avançado de degradação e a constituir perigo grave, devem ser removidos 

pelas entidades com competência em matéria de fiscalização, 

nomeadamente as câmaras municipais. --------------------------------- 

O Decreto-lei n.º 196/2003 de 23 de agosto, republicado pelo Decreto-

lei n.º 64/2008 de 8 de abril e que estabelece o regime jurídico a que 

fica sujeita a gestão de veículos e de veículos em fim de vida (VFV), 

designa que os veículos em fim de vida, bem como os veículos 

abandonados nos termos estabelecidos no Código de Estrada e o 

Regulamento Municipal de Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos, 

sejam encaminhados pelas câmaras municipais, para um Operador de 

Gestão de Resíduos (OGR) licenciado, sendo os custos decorrentes 

dessas operações da inteira responsabilidade dos proprietários dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------ 

O Decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, que estabelece o regime 

geral da gestão de resíduos, indica que o detentor de resíduos é – “a 

pessoa singular ou coletiva que tenha resíduos, pelo menos, na sua 

simples detenção, nos termos da legislação civil”. O mesmo diploma 

legal define produtor como sendo – “qualquer pessoa, singular ou 

coletiva que, agindo em nome próprio ou prestando serviço a terceiro, 

cuja atividade produza resíduos ou que efetue operações de pré-

tratamento, mistura ou outras que alterem a natureza ou a composição 

de resíduos”. ------------------------------------------------------- 

II– DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ----------------------------------------- 

1. O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11/12, revogou o Decreto-Lei n.º 

196/2003, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 64/2008, de 8 de 

abril, mencionado na informação anexada; ---------------------------- 

2. O referido Decreto-Lei estabelece, entre mais, o regime jurídico a 

que fica sujeita a gestão dos seguintes fluxos específicos de resíduos, 

nomeadamente de veículos e veículos em fim de vida; ----------------- 

3. Nos termos do seu art.º 81º, os proprietários e ou detentores de 

Veículos em Fim de Vida são responsáveis pelo seu encaminhamento para 

um centro de receção ou para um operador de desmantelamento, sob pena 

de incorrerem em contraordenação ambiental grave, punível nos termos 

do regime aplicável às contraordenações ambientais, previsto na Lei 

n.º 50/2006, de 29 de agosto (Lei Quadro das Contraordenações 

Ambientais) – vide artigo 90.º, n.º 2, al. yy) do DL 152/2017; ------ 

4. Quando se trate de veículo inutilizado nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 119.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 114/94, de 3 de maio, na sua redação atual, o proprietário é 

responsável pelos encargos com o seu encaminhamento para um centro de 

receção ou para um operador de desmantelamento, no prazo máximo de 30 

dias a contar da data em que o veículo fique inutilizado, com exceção 

dos casos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 31/85, de 25 de janeiro, na sua redação atual. ------------------ 

5. Sempre que se verifiquem situações de abandono de veículos, nos 

termos do artigo 165.º do Código da Estrada, e do artigo 20.º do 

Regulamento Municipal de Bloqueamento, Remoção e Depósito de Veículos 

as autoridades municipais ou policiais competentes procedem ao 

respetivo encaminhamento para um centro de receção ou um operador de 

desmantelamento, sendo os custos decorrentes dessa operação da 

responsabilidade do proprietário do veículo abandonado, ficando as 

entidades dispensados de apresentação de documentação; -------------- 

6. Em termos simplistas, nos termos do art.º 163 e seguintes do CE: - 

· Considera-se estacionamento indevido ou abusivo: alínea f) do n.º 1 

do artigo 163.º - O que se verifique por tempo superior a 48 horas, 

quando se trate de veículos que apresentem sinais exteriores evidentes 
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de abandono, de inutilização ou de impossibilidade de se deslocarem 

com segurança pelos seus próprios meios; ---------------------------- 

· Nos casos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 163.º, se o 

veículo apresentar sinais evidentes de acidente, a notificação deve 

fazer-se pessoalmente, salvo se o titular do respetivo documento de 

identificação não estiver em condições de a receber, sendo então feita 

em qualquer pessoa da sua residência, preferindo os parentes. ------- 

· Não sendo possível proceder à notificação pessoal por se ignorar a 

residência ou a identidade do titular do documento de identificação 

do veículo, a notificação deve ser afixada junto da sua última 

residência conhecida ou na câmara municipal da área onde o veículo 

tiver sido encontrado. ---------------------------------------------- 

7. Até a presente data os proprietários das viaturas, que a seguir se 

discriminam, não se deslocaram a esta Câmara Municipal de Chaves a 

reclamar a respetiva viatura, não demonstrando qualquer interesse na 

recuperação das mesmas, a saber: ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. As viaturas encontram-se aparcadas ao ar livre num parque junto à 

Agros (DRO), propriedade da Câmara Municipal de Chaves. Encontram-se 

num estado elevado de degradação, não apresentando condições para 

circular. ---------------------------------------------------------- 

9. Já apresentam derrame de vários fluídos diretamente para o solo, 

os quais são considerados resíduos perigosos pelas suas 

características de perigosidade para a saúde ou para o ambiente, pela 

Lista Europeia de Resíduos. ----------------------------------------- 

10. Os veículos em causa são Veículos em Fim de Vida (VFV), passando 

a constituir um “Resíduo” (Decreto/Lei nº 196/2003 de 23 de agosto, 

alterado pelo Decreto/Lei 64/2008 de 08 de abril). ------------------ 

11. Esta Câmara Municipal não possui mais condições para os reter nas 

suas instalações em virtude de constituir crime ambiental. ---------- 

III – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO -------------------------------- 

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

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

a) Que os veículos acima identificados, manifestamente em fim de 

vida, pelo seu elevado estado de degradação, constituem um risco para 

a saúde e/ou ambiente, sejam enviados para um Centro de Desmantelamento 

e Abate certificado para o efeito; ---------------------------------- 

b) No caso de deliberação positiva por parte do órgão executivo 

municipal, deverá o presente assunto ser remetido à Divisão de Ambiente 

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

Paços do Concelho, 22 de março de 2022 ------------------------------ 

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

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

Anexo: Registo fotográfico do estado de degradação dos veículos supra 

identificados. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

 

XP-97-85 Opel Corsa 

QR-33-12 Dodge Colt-E 

21-64-ZG Renault 19 

02-83-NL Citroen Xsara 

96-95-DN Renault 19 

98-79-HF Fiat Marea ELX 

46-FQ-52 Volkswagen Transporter 
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3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. EXTINÇÃO DE LICENÇA DE USO PRIVATIVO PARA A OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

DESTINADA À INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE. LOCAIS: - LARGO DO HOSPITAL 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 55/DAG/2022. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Helena Flora Rodrigues é titular do direito de uso privativo, 

relativo à ocupação da via pública, na qual tem instalado um quiosque, 

muito concretamente no Largo do Hospital, freguesia de Santa Maria 

Maior, Chaves. ------------------------------------------------------ 

2. Acontece, porém, que, através de requerimento com registo de entrada 
nos serviços administrativos desta autarquia local n.º 4184/22, do dia 

09/03/2022, a titular do direito de ocupação veio requerer a cessação 

do mesmo, cedendo a estrutura do quiosque ao município. ------------- 

3. Assim, sobre a matéria, cumpre informar o seguinte: -------------- 
II – Do Direito ----------------------------------------------------- 

1. A ocupação do domínio público com quiosques é abrangida pelo 

Regulamento de Ocupação do Domínio Público Municipal, em vigor no 

Concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

2. Ora, a alínea c), do artigo 21º, do referido Regulamento, 

determina que o direito de ocupação do espaço público, incluindo para 

a instalação de quiosques, caduca se o titular comunicar à Câmara 

Municipal que não pretende a sua renovação. ------------------------- 

3. Da análise do respetivo processo administrativo verificou-se que 

no dia 22 de abril de 2021 foi emitida a licença de uso privativo n.º 

12/21, pelo período de um ano, renovável por igual período. --------- 

4. Atendendo ao quadro, acima, evidenciado, poder-se-á, então, 

concluir que a requerente usou do seu direito de não renovação, 

circunstância que tem como efeito a caducidade do direito de ocupação, 

com a consequente extinção do mesmo. -------------------------------- 

5. Importa, assim, que o órgão competente para o efeito, no caso, a 

Câmara Municipal, reconheça a extinção do direito de ocupação, com 

base na caducidade do mesmo. ---------------------------------------- 

6. Por outro lado, e relativamente à vontade manifestada pela 

requerente e consubstanciada na reversão a favor do município da 

estrutura do quiosque, importa referir que a mesma já resulta do n.º 

2, do artigo 17º, do Regulamento de Ocupação do Domínio Público, em 

vigor no Concelho de Chaves. ---------------------------------------- 

7. Por último, importa salvaguardar que a atribuição de direito de 

ocupação do espaço, em causa, e agora livre, deverá ser sempre 

precedida pelo procedimento previsto no artigo 17º, do referido 

Regulamento. ------------------------------------------------------- 

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

Assim, em coerência com o teor das 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 do executivo municipal, com vista à extinção imediata da 

licença de uso privativa emitida a favor de Helena Flora Rodrigues, 
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com base nas razões expostas anteriormente, com a consequente reversão 

da propriedade do quiosque para o Município de Chaves; -------------- 

b) Alcançado tal desiderato, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do art. 114º do C.P.A, do sentido de decisão que vier a ser 

proferida sobre a matéria ora em apreciação; ------------------------ 

c) Por último, reenvio do presente processo, agora acompanhado pela 
presente Informação, ao gabinete do Presidente da Câmara Municipal, 

Dr. Nuno Vaz. ------------------------------------------------------- 

É tudo o que me cumpre informar sobre o assunto. ------------------- 

À consideração da Chefe de Divisão de Administração Geral, Dra. Carla 

Negreiro. ---------------------------------------------------------- 

Chaves, 15 de março de 2022.  --------------------------------------- 

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

(Dr. Marcos Barroco) ------------------------------------------------ 

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

NEGREIRO, DE 15.03.2022. --------------------------------------------    

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

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

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

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

2022.03.16. -------------------------------------------------------- 

A 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. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DR. ANTÓNIO GRANJO - AÇÃO DE PROMOÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE INFORMAÇÃO 

28/DAG/STL/2022. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento -------------------------------------------------- 

1. Considerando que, através de deliberação tomada pelo executivo 

camarário em sede de sua reunião ordinária realizada no dia 12 de 

abril de 2010 e devidamente sancionada pelo órgão deliberativo em sua 

sessão ordinária do dia 28 de abril de 2010, veio a ser aprovado o 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, e respetiva 

tabela, em vigor no Concelho de Chaves; ----------------------------- 

2. Considerando que entre as diversas disposições que dão corpo ao 

Regulamento Municipal em causa, o capítulo III, prevê as isenções ou 

reduções de taxas municipais contempladas na tabela em anexo ao mesmo; 

3. Considerando que o n.º 1, do artigo 24º, do Regulamento de 

liquidação e cobrança de taxas municipais estabelece “poderão estar 

isentos do pagamento de taxas as pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativas, relativamente aos atos e factos que se destinem à 

direta e imediata realização dos seus fins; ------------------------ 

4. Considerando que o “Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo” 

vai realizar no próximo dia 7 de abril uma ação de promoção de saúde 

na comunidade; ------------------------------------------------------ 

5. Considerando que o evento, em causa, assume, em face da natureza 

das atividades a desenvolver, leia-se, culturais, sociais e 

recreativas, um manifesto e relevante interesse municipal, o qual 

poderá ser aproveitado pela população em geral, sem restrições, à luz 

do disposto no n.º 3 do já referido artigo 24º do regulamento municipal 

em referência; ----------------------------------------------------- 
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6. Considerando que as isenções concedidas, por força do disposto 

na referida disposição regulamentar, são concedidas, caso a caso, por 

deliberação da Câmara Municipal de Chaves, por força do estatuído no 

n.º 7, do artigo 24º, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais, em vigor no Concelho de Chaves; ------------------------ 

7. Considerando, por último, que a isenção de taxas não dispensa a 

emissão das licenças ou autorizações devidas, nos termos da lei ou 

regulamentos municipais; -------------------------------------------- 

8. Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

emissão da licença para o fim em vista, ascendem ao montante de 

€168,85, (cento e sessenta e oito euros e oitenta e cinco  cêntimos) 

II Proposta -------------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------ 

a) Agendamento do presente assunto para a próxima reunião do órgão 

executivo municipal, requerida pela peticionária, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 24º, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas Municipais, em vigor no concelho de Chaves; ---- 

b) Sequencialmente, deverá o presente assunto, ser reencaminhado 

para a unidade responsável por assuntos desta natureza, no caso Secção 

de Taxas e Licenças, em vista à formalização e notificação da isenção 

de taxas autorizadas nos termos propostos na alínea anterior; ------ 

c) A isenção que vier a ser concedida, deverá ser comunicada à 

Divisão de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção 

concedidas pela Autarquia Local. ----------------------------------- 

d) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado da 

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão de 

Administração Geral, Dr.ª Carla Negreiro; --------------------------- 

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

Chaves, 21 de março de 2022 ---------------------------------------- 

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

Maria Manuela Sargento----------------------------------------------- 

Em anexo: Os referidos documentos. ---------------------------------- 

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

NEGREIRO, DE 21.03.2022. --------------------------------------------    

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

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

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

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

2022.03.21. -------------------------------------------------------- 

A reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 

 

1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

 

1.1. REVISÃO DO VALOR DA RENDA APOIADA. CÓDIGO DO ARRENDATÁRIO: 112526 
INFORMAÇÃO N.º 54/DEAS/2022. ---------------------------------------  
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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 1. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  PAULA 

CABUGUEIRA DE 2022.03.16---------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Sra. Vereadora da ação Social, 

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

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

2022.03.28. --------------------------------------------------------   

Concordo, proceda-se em conformidade com o proposto. ---------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

2.1. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL - ANO 2021 – ASSOCIAÇÃO INDIEROR. ---------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão 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.º 2. -- 

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

2022.03.22. -------------------------------------------------------- 

Ao Executivo Municipal para conhecimento. --------------------------- 

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

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

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

 

 

2.2. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL - ANO 2021 – COOPERATIVA CULTURAL, TEATRO 

EXPERIMENTAL FLAVIENSE. --------------------------------------------- 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão 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.º 3. -- 

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

2022.03.22. -------------------------------------------------------- 

Ao Executivo Municipal para conhecimento. --------------------------- 

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

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

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

 

 

2.3. RELATÓRIO DE GESTÃO. EXECUÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL - ANO 2021 – ALMA.ALTA – COOPERATIVA DAS 

ARTES DO ALTO TÂMEGA, CRL. ------------------------------------------ 

Foi presente, para conhecimento, o relatório de gestão 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.º 4. -- 

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

2022.03.27. -------------------------------------------------------- 

Ao Executivo Municipal para conhecimento. --------------------------- 

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

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

 

 

3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À MONTIMEL - COOPERATIVA 

DE APICULTORES DO ALTO TÂMEGA PARA O CONTROLO DA VARROOSE 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº07/GSPBEA/2022. ------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVO --------------------------------------- 

1.1. Apesar do empenho e esforço dos apicultores na procura da 

sustentabilidade e competitividade das suas explorações estes vêem-se 

confrontados com constrangimentos e problemas de sanidade das abelhas, 

onde se destaca a Varroose, uma doença parasitária causada pelo ácaro 

“Varroa destructor”. As colónias infestadas não tratadas (ou mal) pelo 

Homem acabam por morrer, vítimas (in)diretas do ácaro. -------------- 

1.2. Como atualmente não é possível erradicar completamente a 

varroose, deve ser feito um tratamento correto às colónias como forma 

de prevenção e controlo, através de aplicação de fármacos e com a 

adoção de um maneio correto de desinfeção e higiene das colmeias. --- 

1.3. Nos termos do Programa Apícola Nacional (PAN), a aquisição e 

distribuição dos fármacos passou a ser efetuada exclusivamente pelas 

organizações do setor, permitindo uma dinamização mais concertada e 

estratégica do ponto de vista sanitário por parte dessas organizações 

a nível local, que ficam responsáveis pela criação e gestão de Zonas 

Controladas. Em Chaves é a Montimel, Cooperativa de Apicultores do 

Alto Tâmega Crl., a responsável pela Zona Controlada e sua gestão. -- 

2. ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA EM CAUSA ----------------------------- 

2.1. Considerando que o setor apícola em Chaves, tal como no resto de 
Portugal, é uma atividade tradicionalmente ligada à agricultura, 

normalmente encarada como um complemento ao rendimento das 

explorações, sendo porém de assinalar um crescente universo de 

apicultores para os quais a apicultura é a base das receitas da 

exploração. -------------------------------------------------------- 

2.2. Considerando que a apicultura é uma atividade essencial também 
para o equilíbrio e sustentabilidade do meio ambiente, de vital 

importância para a agricultura pela efetiva polinização, que, por sua 

vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola, pois as 

abelhas respondem por cerca de 80% da polinização dos vegetais. ----- 

2.3. Considerando que em Chaves o setor apícola tem vindo a ser 

consolidado, havendo no momento 128 apicultores registados, detentores 

de 7029 colónias, segundo informação fornecida pela Montimel, 

Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega, CRL. --------------------- 

2.4. Considerando que as condições climatéricas do nosso país obrigam 
à realização de dois tratamentos por ano em cada colónia, um no outono 

e um outro na primavera, com um custo de 3,00€ cada, comparticipado 

apenas em 1,35€ por tratamento pela Ação 2.1. da Medida 2 do Programa 

Apícola Nacional (PAN), isto implica para os apicultores um grande 

dispêndio de recursos para garantir níveis baixos de infestação das 

colónias. ---------------------------------------------------------- 
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2.5. Considerando que o atual PAN termina no fim 2022, as entidades 
competentes decidiram assumir que o ano apícola 2022 incluirá 17 meses, 

pelo que se consideram três aplicações de tratamento que comportam o 

tratamento de primavera e outono de 2022, e o tratamento de primavera 

do ano seguinte, evitando qualquer delonga na aprovação do PAN do 

próximo triénio. ---------------------------------------------------- 

2.6. Considerando que no uso das competências determinadas pelo 

disposto na alínea o), do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro, pode, legalmente, o executivo municipal deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes. -------------------------------------------------------- 

2.7. Face ao exposto, sugere-se a atribuição de uma comparticipação 
financeira de 11.597,85€ (onze mil, quinhentos e noventa e sete euros 

e oitenta e cinco euros) à Montimel, Cooperativa de Apicultores do 

Alto Tâmega Crl., para a aquisição do tratamento obrigatório de 

prevenção da Varroose, comparticipando a componente não financiada do 

programa Apícola Nacional em 0,55€ por colónia, em benefício dos 

apicultores devidamente registados. --------------------------------- 

3. DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

(i) Que a presente proposta seja encaminhada para a Divisão de Gestão 
Financeira (DGF), para atribuição do cabimento da despesa, inscrita 

na rubrica 04.07.01.99 do Orçamento Municipal, aprovado para 2022, em 

cumprimento com o Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA); ------------------------------------------------------------ 

(ii) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 
ordinária do executivo municipal, com vista a ser deliberado 

manifestar a intenção de deferir o apoio financeiro, no montante de 

11.597,85€ (onze mil, quinhentos e noventa e sete euros e oitenta e 

cinco euros), à Montimel, Cooperativa de Apicultores do Alto Tâmega 

Crl., para a aquisição dos tratamentos obrigatórios de prevenção da 

Varroose, comparticipando a componente não financiada do programa 

Apícola Nacional em 0,55€ por tratamento, em benefício dos apicultores 

devidamente registados no concelho de Chaves; ----------------------- 

(iii) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

liberalidade e para o fim em vista em Jornal Local e/ou em Boletim 

Municipal; --------------------------------------------------------- 

(iv) Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 
Divisão de Gestão Financeira, para ulterior operacionalização. ------ 

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

Chaves, 17 de março de 2022 ----------------------------------------- 

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

(Cristiana Morais) -------------------------------------------------- 

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

2022.03.17. -------------------------------------------------------- 

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. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO TEATRO EXPERIMENTAL 

FLAVIENSE CRL, DESTINADO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER CULTURAL 
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E CRIATIVO, ESTABELECIDO POR PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL PARA O ANO 2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N. º 

21/GAPV/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.JUSTIFICAÇÃO ----------------------------------------------------- 

1. O Teatro Experimental Flaviense, CRL, com o NIPC 501 477 721, 

com sede no Largo do Monumento – Edf. Nova York, em Chaves, veio 

através de requerimento, registado nos serviços municipais com o n.º 

2956 de 15/03/2022, solicitar apoio à sua atividade, para o 

desenvolvimento do plano de atividades a realizar no ano de 2022 em 

Chaves, no montante de €25.000,00 (vinte cinco mil euros). ---------- 

2. O Teatro Experimental Flaviense, CRL, desenvolve uma performance 

cultural que vai desde o teatro, animação de eventos, ocupação de 

tempos livres, várias atividades específicas para jovens como 

ateliers, wokshops de capacitação cultural e estágios para estudantes, 

exibição regular de cinema, peças de teatro e mostras de arte. 

Desenvolveu ainda projetos especiais, tais como, realização da “Hora 

do Conto” nas escolas do ensino básico da região do Alto Tâmega, 

espetáculos de sensibilização sobre a prevenção de incêndios, 

participação em festivais de índole nacional e internacional, 

encontros de teatro, exposição de “mostras de arte”, promoção da Feira 

da Cultura do Mundo Rural na freguesia da Madalena e comemorações em 

alguns dias nomeados. ----------------------------------------------- 

Na área do cinema, foi criado a secção “Cineclube de Chaves” com                    

o objetivo de promover anualmente o evento “A Raia”, projeção de   

filmes   e documentários sobre Portugal e a Galiza. ----------------- 

3. O Teatro Experimental Flaviense, CRL, fundamenta o seu pedido de 

apoio financeiro para todo o plano anual de atividades do ano 2022, 

com um programa diversificado, dirigido ao público em geral, de 

interesse público municipal com contributo para o desenvolvimento 

artístico e cultural da região. ------------------------------------- 

4. O Teatro Experimental Flaviense, CRL, pretende dar continuidade 

ao esforço que tem vindo a fazer, a fim de proporcionar à cidade de 

Chaves programas culturais de qualidade, através da programação de 

espetáculos de teatro de produção própria que incluem atores locais, 

bem como, exibição de espetáculos com companhias externas ao 

concelho.----------------------------------------------------------- 

5. O Teatro Experimental Flaviense, CRL, instruiu o processo com os 

documentos solicitados no cumprimento do artigo 110.º, Capitulo XVI 

“Apoios Concedidos e Subsídios” da Norma de Controlo Interno, os quais 

se anexam. ---------------------------------------------------------- 

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea e), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------- 

2.PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea e), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------ 
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a) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Cultural, com o Teatro 

Experimental Flaviense, CRL, com o NIPC 501 477 721, com sede no Largo 

do Monumento – Edf. Nova York, em Chaves, titulando a comparticipação 

financeira da programação teatral, ateliers, workshops, festival de 

curtas metragens para jovens e exibição de cinema a realizar em 2022, 

bem como a colaboração em eventos com o município, mediante a 

atribuição de um apoio, no valor global de €25.000,00 (vinte cinco mil 

euros), concretizando os objetivos constantes do protocolo de 

colaboração, assim discriminado: ------------------------------------  

i. Comparticipação financeira de natureza pecuniária nos termos do 
Plano de Atividades Culturais - €25.000,00 (vinte cinco mil euros).--  

ii. Disponibilização de bens necessários aos espetáculos (estrados, 
cadeiras, iluminação geral do recinto e grades metálicas). ---------- 

iii. Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 
possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia. -- 

b) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo Protocolo de 

Colaboração, cujo teor aqui se dá por integramente reproduzido. ----- 

c) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: -------------------------------------------------------- 

i. Promover a publicação em boletim municipal e/ou jornal local, 
bem como promover a sua publicitação nos termos e para os efeitos 

previstos na Lei nº 64/2013, de 27 de agosto. ----------------------- 

ii. Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão 

tomada.------------------------------------------------------------- 

d)A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 04.07.01.01” 

Associações Culturais”. --------------------------------------------- 

Chaves, 22 de março de 2022 ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------ 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Relatório de atividades 2021; ------------------------------------- 

- Contrato do Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Cultural 

2021; -------------------------------------------------------------- 

- Relatório de gestão - Execução do Contrato- Protocolo de Colaboração 

de Desenvolvimento Cultural de 2021; -------------------------------- 

- Plano de Atividades e Orçamento para 2022 e ata de aprovação; ----- 

- Minuta do Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Cultural para 

2022; -------------------------------------------------------------- 

- Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão (dos 

representantes legais da entidade); --------------------------------- 

- Declaração de situação tributária e contributiva da entidade junto 

da Autoridade tributária e Segurança Social devidamente regularizada; 

- Declaração de não dívida de quaisquer quantias junto do Município 

de Chaves; ---------------------------------------------------------- 

- Fotocópia do documento de constituição; --------------------------- 

- Fotocópia dos estatutos e suas alterações ou outros de igual valor 

jurídico, publicado nos termos da lei; ------------------------------ 

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo; ------------ 

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

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE 

MUNICÍPIO DE CHAVES E O TEATRO EXPERIMENTAL FLAVIENSE, CRL ---------- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede 

no Largo de Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme o 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por primeiro outorgante 

ou comodante, devidamente autorizado por deliberação camarária de ___ 

de _________ de 2022.------------------------------------------------ 

e ------------------------------------------------------------------ 

Teatro Experimental Flaviense, CRL, com o NIF 501 477 721, com sede 

no Largo do Monumento – Edf. Nova York, em Chaves, representada neste 

ato pelo Presidente da Direção, ______, titular do Cartão de Cidadão 

nº ------, válido até -----, e adiante designado por segundo 

outorgante, devidamente autorizado por deliberação de ___ de _________ 

de 2022.------------------------É celebrado o presente protocolo de 

colaboração de desenvolvimento cultural que se rege pelas cláusulas 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

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

(Objeto)------------------------------------------------------------ 

1. O presente protocolo tem como objeto o desenvolvimento de uma 

parceria, no âmbito do desenvolvimento cultural, com o Teatro 

Experimental Flaviense, CRL, com incidência na execução do plano de 

atividades, que o Teatro Experimental Flaviense, CRL, apresentou a 

este Município, referente ao ano 2022, consubstanciado na prática de 

promoção de ateliers, workshops, festival de curtas metragens para 

jovens, exibição de cinema, colaboração em eventos com o município e 

apresentação de 5 peças de teatro, desenvolvidas da seguinte forma: - 

a)Uma peça produzida e apresentada pelo Teatro Experimental Flaviense, 

CRL; --------------------------------------------------------------- 

b)Quatro das peças, serão produzidas e realizadas por companhias 

externas ao concelho de Chaves, com produção de teatro de rua; ------ 

c)Em cada exibição apenas poderá ser exibida uma só peça de teatro; - 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a cooperação entre 
entidades é materializada através dos apoios previstos na cláusula 

5.ª, do presente protocolo. ----------------------------------------- 

3. Os fins estatutários da segunda outorgante encontram-se diretamente 
relacionados com as finalidades referidas no n.º 1, do respetivo pacto 

social. ------------------------------------------------------------ 

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

(Indicadores de realização) ----------------------------------------- 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração 

são definidos os seguintes indicadores: ----------------------------- 

1. Uma peça produzida e apresentada pelo Teatro Experimental 

Flaviense, CRL ------------------------------------------------------ 

Prazo de execução da atividade – no período entre junho e setembro de 

2022; -------------------------------------------------------------- 

2. Quatro peças, serão produzidas e realizadas por companhias externas 

ao concelho de Chaves, com produção de teatro de rua; --------------- 

Prazo de execução da atividade – no período entre junho e setembro de 

2022; -------------------------------------------------------------- 

3. Montagem de peças de teatro – mínimo 6 espetáculos; -------------- 

4.Celebração do 42.º aniversário do Teatro Experimental Flaviense; -- 

5. Ateliers de expressão dramática – mínimo 3 ateliers; ------------- 

6. Exibição regular de cinema; -------------------------------------- 

7. Festival de curtas metragens; ------------------------------------ 

8. Colaboração em eventos realizados pelo Município; ---------------- 

9. Apresentação de relatório da execução física e financeira das 

atividades relativas aos pontos 1 e 2 – que deverá ser entregue no 

final do ano, no qual serão registadas as seguintes evidências: quadro 

de despesas financeiras, número de grupos participantes e número de 

elementos em cada grupo, registos fotográficos e entrega para 

evidências; -------------------------------------------------------- 
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10. Apresentação final de relatório global das atividades 

desenvolvidas no âmbito do protocolo de colaboração de desenvolvimento 

cultural. ---------------------------------------------------------- 

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

(Indicadores de resultados) ----------------------------------------- 

1 - Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados 

para as ações infra: ------------------------------------------------ 

Ação 1 Indicadores Meios de verificação 

Peça produzida e 

apresentada pela 

Cooperativa Cultural, 

Teatro Experimental 

Flaviense; 

- Espetáculo de Teatro de 

comédia – 1 

- N.º de espetadores na peça 

exibida; 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

 

Ação 2 Indicadores Meios de verificação 

Peças  produzidas e 

realizadas por 

companhias externas ao 

concelho de Chaves - 

Teatro de rua; 

 - Espetáculos de Teatro de 

comédia – 4 peças exibidas em 

dias diferentes; 

- N.º de espetadores por cada 

peça exibida;  

 

 – Fotos 

 – Relatório 

 – Visitas técnicas 

 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Período de execução do protocolo) ---------------------------------- 

1. O presente protocolo e todos os direitos e obrigações dele 

resultantes, para ambas as partes, terá uma duração de um ano. ------ 

2. As partes poderão denunciar o presente protocolo no termo do prazo 
inicial, com a antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 

do prazo, mediante o envio de carta registada com aviso de receção 

dirigida à outra parte. --------------------------------------------- 

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

(Consolidação dos apoios) ------------------------------------------- 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves ao Teatro Experimental 

Flaviense, CRL, em vista ao desenvolvimento das finalidades previstas 

na cláusula 1ª, traduzem-se numa comparticipação financeira de 

natureza pecuniária, bem como, em espécie, a disponibilização de bens 

necessários aos espetáculos (estrados, cadeiras, iluminação geral do 

recinto e grades metálicas) e apoio na impressão de material de 

divulgação das atividades que possam ser executadas com equipamento 

de reprografia da autarquia, para o desenvolvimento das atividades 

constantes do Plano de Atividades para o ano 2022, devidamente 

regulados nas cláusulas seguintes. ----------------------------- 

Cláusula 6.ª ---------------------------------------------------

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira de natureza pecuniária será 

determinada, mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base 

o plano de atividades anual da segunda outorgante e desde que se 

encontrem reunidos os seguintes pressupostos: ----------------------- 

a) A segunda outorgante tenha dado cumprimento às obrigações constantes 
no presente protocolo, designadamente, quanto ao dever de entrega dos 

documentos e informações referidos nas alíneas c), d) e e), da cláusula 

décima segunda; ----------------------------------------------------- 

b) O plano de atividades apresentado para o respetivo ano se enquadre 
nos objetivos previstos na cláusula 1ª. ----------------------------- 
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2. A determinação do montante a atribuir sob a forma de comparticipação 
financeira anual será fixado pela Câmara Municipal tendo em conta o 

mérito e a abrangência do plano de atividades apresentado pela segunda 

outorgante para o respetivo ano, não podendo, salvo casos excecionais 

devidamente fundamentados, ultrapassar os 25.000,00€ (vinte e cinco 

mil euros) por ano. ------------------------------------------------- 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, 

determinada para o ano de 2022, a atribuição de uma compensação 

financeira no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a qual 

será paga da seguinte forma: ---------------------------------------- 

a) €5.000,00, na assinatura do contrato; ---------------------------- 
b) €15.000,00, durante o mês de junho de 2022; ---------------------- 
c) €.5.000,00, durante o mês de dezembro de 2022; ------------------- 
4. A comparticipação financeira, referida nos números anteriores, será 
liquidada da seguinte forma: Transferência para a conta com o IBAN: 

____________________________. -------------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Apoios em espécie) ------------------------------------------------- 

1. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante desdobram-se 
nas seguintes componentes: ------------------------------------------ 

a) Disponibilização de bens necessários aos espetáculos (estrados, 

cadeiras, iluminação geral do recinto e grades metálicas); ---------- 

b) Apoio na impressão de material de divulgação das atividades que 
possam ser executadas com equipamento de reprografia da autarquia; -- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O presente protocolo fica sujeito aos princípios gerais da atividade 
administrativa (Código do Procedimento Administrativo) e aos 

princípios gerais da contratação pública, previstos no artigo 1º-A, 

do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------- 

2. De acordo com a alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º, do Código dos 
Contratos Públicos, não é aplicável, ao presente protocolo, a parte 

II, do mesmo Código. ------------------------------------------------ 

3. Em consonância com o disposto no artigo 290º-A, do Código dos 

Contratos Públicos, é designada a Técnica Superior, Paula Veloso, como 

gestor responsável pelo acompanhamento e monitorização do presente 

protocolo. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do Município de Chaves) ----------------------------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a) Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pelo 
Teatro Experimental Flaviense, CRL, que registem a boa execução do 

plano de atividades; ------------------------------------------------ 

b) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 
do disposto no presente protocolo; ---------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Deveres do Município de Chaves) ------------------------------------ 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a) Disponibilizar ao Teatro Experimental Flaviense, CRL, os apoios 

previstos nas cláusulas 6.ª e 7.ª, desde que cumpridas as condições 

ali estipuladas; ---------------------------------------------------- 

b) Cumprir na íntegra os deveres e obrigações resultantes do presente 
protocolo. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Direitos do Teatro Experimental Flaviense, CRL) -------------------- 

São direitos do Teatro Experimental Flaviense, CRL: ----------------- 
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a) Beneficiar dos apoios previstos na cláusula 6ª e 7ª, desde que 
reunidas as condições previstas em tais disposições; ---------------- 

b) Utilizar os equipamentos referidos na cláusula 7ª, desde que para 
os fins associados ao respetivo objeto social. ---------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Deveres do Teatro Experimental Flaviense, CRL) --------------------- 

São deveres do Teatro experimental Flaviense, CRL: ------------------ 

a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades 

apresentado para o ano 2022; ---------------------------------------- 

b) Manter os bens referidos na cláusula 7ª, em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente; ---------------------------------------------------------- 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de 

atividades, incluindo a explicitação dos resultados alcançados e os 

custos envolvidos (receitas e despesas) acompanhado de documentos 

justificativos da despesa; ------------------------------------------ 

d) Apresentar os documentos contabilísticos correlacionados com as 

respetivas atividades constantes do programa e que são objeto de apoio 

nos termos do presente protocolo; ----------------------------------- 

e) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor do 
contrato responsável pelo acompanhamento do presente protocolo sobre 

todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito da boa 

execução do protocolo; ---------------------------------------------- 

f) Aplicar e administrar corretamente os apoios tendo em conta o objeto 
do presente protocolo; ---------------------------------------------- 

g) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios atribuídos; ------------------------- 

h) Cooperar com o município no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente protocolo. -------------------------- 

i) Publicitar as atividades objeto deste protocolo fazendo referência 
ao município através da inclusão do brasão em todos os meios de 

divulgação. -------------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

(Revogação) -------------------------------------------------------- 

1. A revogação do presente protocolo carece do acordo escrito das duas 
outorgantes. ------------------------------------------------------- 

2. A revogação por mútuo acordo do presente protocolo, quando efetuado 
nos termos do número anterior, não implicará o pagamento de qualquer 

valor a título de indemnização para nenhumas das partes. ------------ 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

(Incumprimento e rescisão do contrato) ------------------------------ 

1. A falta de cumprimento, grave, das competências e obrigações das 
partes, constituem incumprimento do presente protocolo, assistindo à 

parte contrária o direito de resolver o mesmo, com todas as legais 

consequências daí resultantes. -------------------------------------- 

2. Em especial, a falta de cumprimento, grave pelo segundo outorgante 
do presente protocolo ou desvio dos seus objetivos constitui justa 

causa da rescisão do contrato, podendo implicar a devolução dos 

montantes recebidos; ------------------------------------------------ 

3. A não afetação do apoio financeiro atribuído aos fins a que se 
destinam implica a devolução dos montantes recebidos ao abrigo deste 

contrato; ---------------------------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Alterações e aditamentos)------------------------------------------- 

Quaisquer alterações ou aditamentos ao teor do presente protocolo 

devem ser efetuadas por escrito e assinadas por ambas as partes. ---- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 
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(Comunicações) ----------------------------------------------------- 

Todas as comunicações relativas ao presente protocolo deverão ser 

dirigidas para as moradas referidas na identificação das partes 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------- 

(Foro) ------------------------------------------------------------- 

1 – Todas as divergências sobre a interpretação, validade ou execução 

do presente protocolo deverão ser resolvidas por acordo entre as partes 

e subsidiariamente pelas disposições previstas no Código do 

Procedimento Administrativo, no Código dos Contratos Públicos e no 

Código Civil, consoante a matéria. ---------------------------------- 

2 – No caso do diferendo subsistir e não puder ser resolvido, as partes 

acordam como competente com expressa renúncia a qualquer outro, o 

Tribunal da Comarca de Chaves podendo optar, em alternativa, pelo 

Tribunal Arbitral, a ser constituído e a funcionar nos termos da Lei 

em Vigor. ----------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é redigido em dois exemplares, ambos valendo como 

originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo 

um exemplar entregue a cada uma delas. ------------------------------ 

Paços do Concelho, ------, de --------------------------- de 2022 --- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO WILDFUN 

DESTINADA À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARACTER DESPORTIVO. PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2022. 

PROPOSTA Nº 25/GAP/2022. -------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A Associação Desportiva, Associação Wildfun, NIPC-515768430, com 

sede na Rua Alferes João Batista, Edifício Nova Hera, Bloco 4, 6º A, 

no concelho de Chaves, apresentou uma candidatura de apoio financeiro 

para as atividades desportivas que pretende vir a desenvolver no ano 

de 2022. ------------------------------------------------------------

2. A Associação Wildfun tem por fim desenvolver vários eventos de 

carácter desportivo, que inclui a prática de várias modalidades 

desportivas ao ar livre, para todas a faixas etárias da população 

residente e não residente no Concelho de Chaves promovendo o convívio 

social e a prática desportiva, independentemente da sua naturalidade, 

raça ou religião. ---------------------------------------------------

3. A Associação Wildfun teve em conta o aumento da oferta desportiva 

no concelho com a implementação de várias modalidades para a promoção 

de estilos de vida mais saudáveis, permitindo assim melhorias na 

qualidade de vida a toda a população residente e não residente no 

concelho. ----------------------------------------------------------

4. A Associação Wildfun, com a implementação das várias modalidades 

desportivas, tem também como finalidade desenvolver a prática 

desportiva e a promoção do turismo do concelho de Chaves.------------

5. A Associação Wildfun fundamenta a sua candidatura ao apoio 

financeiro, para a execução do plano de atividades, para o ano de 

2022. --------------------------------------------------------------

6. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 
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Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea f), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------

7. A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, em conjugação com o 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea u) do n.º 

1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------

8. De acordo com o ponto 4, do artigo 6º do regulamento de Apoio a 

Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e Outras, os apoios são concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente. --------

9. Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290º – A, do CCP, é 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços gerais, 

acompanhar permanentemente a boa execução do Protocolo de Colaboração 

de Desenvolvimento Desportivo. -------------------------------------- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea f), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas nos artigos 6º, 8º, 46º e 47º, 

todos da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto -, e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de 

março, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 

deliberação no sentido de: ------------------------------------------

1) Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

protocolo de colaboração de desenvolvimento desportivo com a 

ASSOCIAÇÃO WILDFUN, NIPC 515 768 430, com sede na Rua Alferes João 

Batista, Edifício Nova Hera, Bloco 4, 6º A, no concelho de Chaves, 

titulando a comparticipação financeira das atividades físicas 

desportivas e competitivas, a realizar no ano de 2022,  no valor global 

de 21.000,00€ concretizando os objetivos constantes do protocolo de 

colaboração, assim discriminado: ------------------------------------ 

a)) Comparticipação financeira de natureza pecuniária (desenvolvimento 

do plano de atividades desportivas), no valor de 21.000,00€ (vinte e 

um mil euros). ------------------------------------------------------

2) Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo protocolo de 

colaboração de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por 

integramente reproduzido; -------------------------------------------

3) Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: --------------------------------------------------------

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

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

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

b) Dar publicitação ao Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento 

Desportivo, em inteiro cumprimento do estipulado no Artigo 27º do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, na redação atualizada; ----
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c)Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada; 

4) A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 

04.07.01.02. -------------------------------------------------------

Chaves, 24 de março de 2022 -----------------------------------------

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

(Dr. Nuno Vaz Ribeiro) ----------------------------------------------

Anexos: ------------------------------------------------------------

- Plano Anual de Atividades para o ano de 2022; ---------------------

- Cópia dos respetivos Estatutos; ----------------------------------- 

- Ata da tomada de posse dos corpos dirigentes; -------------------- 

- Cópia do NIPC; --------------------------------------------------- 

- Certidão comprovativa da situação tributária regularizada; ------- 

- Certidão comprovativa da situação regularizada perante a Segurança 

Social; ------------------------------------------------------------ 

- Registo Central do Beneficiário Efetivo; ------------------------- 

- Relatório de atividades e contas ano de 2021 ---------------------- 

- Ata da aprovação do relatório de atividades e contas ano de 2021 em 

Assembleia Geral ---------------------------------------------------- 

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

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, licenciado em direito, casado, natural da freguesia de 

Travancas, Concelho de Chaves, com domicílio necessário no Edifício 

dos Paços do Concelho, em Chaves, e poderes para o ato conferidos por 

deliberação camarária -------------------------, adiante designado 

como Primeiro Outorgante. ------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: ASSOCIAÇÃO WILDFUN, com o NIPC 515 768 430, com sede na Rua 

Alferes João Batista, Edifício Nova Era, Bloco 4º, 6º A, em Chaves, 

neste ato legalmente representado pelo Presidente da Direção, Fernando 

Miguel Borges Valpaços, titular do Cartão de Cidadão n.º 13438792 

9ZX8, válido até 06/07/2028, adiante designado como Segundo 

Outorgante. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação camarária de  ---------/-----------

/----, foi aprovada a Proposta n.º -----------/GAP/-------------, 

consubstanciada na atribuição de comparticipação financeira, referente 

ao ano económico de 2022; ------------------------------------------- 

A celebração do presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento 

Desportivo rege-se de acordo com o disposto nas cláusulas seguintes:- 

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

(Objeto do Protocolo de colaboração) -------------------------------- 

Constitui objeto do presente protocolo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo o apoio financeiro para a execução do plano 

de atividades, nos termos da proposta apresentada pelo Segundo 

Outorgante, ora anexa, e que faz parte integrante do presente 

protocolo. --------------------------------------------------------- 

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

(Descrição das atividades a realizar) ------------------------------- 

1. O Segundo Outorgante no cumprimento do seu plano anual de 

atividades, durante o ano de 2022, e sem uma ótica ou fim lucrativo, 

a organizar e executar, entre outras as seguintes atividades: -------

a)Corrida e Caminhada da Liberdade, a realizar no dia 25 de abril de 

2022, de acordo com as normas da referida prova em anexo ao presente 

Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; -------------

b)Corrida São Silvestre, a realizar no dia 16 de dezembro de 2022, de 
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acordo com as normas da referida prova em anexo ao presente Protocolo 

de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; -----------------------

c)Flavius Challenge OCR'22 - Ninja Series - 2 de abril 2022; --------

d)Flavius Challenge OCR'22 - Chaves - 27 de junho 2022; -------------

e)Flavius Challenge OCR'22 - School Battle - Semana Europeia do 

Desporto 2022- mês de setembro; -------------------------------------

f)UTIC - Ultra Trail Ibérico do Contrabando 2022. ------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente Protocolo 

de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo produz efeitos no ano de 

2022. -------------------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira e demais apoios municipais) ------------- 

1. A comparticipação financeira máxima anual, de natureza pecuniária, 

a prestar pelo Município de Chaves à Associação Wildfun é de € 

21.000,00 (vinte e um mil euros). ----------------------------------- 

2. O apoio será atribuído atividade a atividade nos termos e nos 

valores do quadro seguinte. ----------------------------------------- 

ATIVIDADE DATA LOCAL Ações 
Valor total a 

atribuir 

Corrida e Caminhada da 

Liberdade 
25 de abril Ciclovia, margens do Rio 

Tâmega, artérias da Cidade 

1 11.000,00€ 

Corrida São Silvestre  16 de dezembro 2 8.000,00€ 

Flavius Challenge OCR'22 - 

Ninja Series 
2 de abril de Alameda do Tabolado  3 500,00€ 

Flavius Challenge OCR'22 - 

Chaves 
27 de junho Alameda do Tabolado  4 500,00€ 

Flavius Challenge OCR'22 - 

School Battle - Semana 

Europeia do Desporto 2022  

setembro 
Margem esquerda do Rio 

Tâmega, junto ao MACNA 
5 500,00€ 

UTIC - Ultra Trail Ibérico do 

Contrabando 2022  
  

Com início e fim no 

Santuário do São Caetano 
6 500,00€ 

TOTAL 21.000,00€ 

3. A liquidação do apoio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: --------------------------------------------------------

a) € 8.000,00 na data de assinatura do presente Protocolo de 

Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; --------------------------

b) € 5.000,00 durante o mês de abril de 2022; -----------------------

c) € 8.000,00 durante o mês de dezembro de 2022. --------------------

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

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) ------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

c) Verificar, o cabal cumprimento do disposto no presente protocolo 

de colaboração de desenvolvimento desportivo; ----------------------- 

d) Acompanhar a execução das atividades constantes da clausula 2ª, e 
o cumprimento das obrigações do segundo outorgante. ----------------- 

Cláusula 6ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do primeiro Outorgante – Município de Chaves) -------------- 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

c) Disponibilizar à Associação Wildfun, os apoios previstos na 

cláusula 4ª, desde que cumpridas as condições ali estipuladas e os 

deveres constantes na clausula 8ª; ---------------------------------- 

d) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do presente 
Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo. ------------- 

e) Promover o cumprimento das Normas de controlo interno do Município 
de Chaves, no que concerne aos apoios concedidos e subsídios, 

nomeadamente o artigo 110º, (atribuição), e 111º, (acompanhamento e 

pagamento). -------------------------------------------------------- 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 
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(Direitos do segundo Outorgante - Associação Wildfun) --------------- 

São direitos da Associação Wildfun: ---------------------------------

a)Receber os apoios financeiros nos prazos estipulados no presente 

Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; ------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante - Associação Wildfun) ---------------- 

São deveres da Associação Wildfun: ----------------------------------

a)Dinamizar, implementar e assumir a assunção de todos os custos 

inerentes ao desenvolvimento das atividades previstas no plano de 

atividades, de acordo com as normas das referidas provas em anexo ao 

presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; ----

b)Entregar no prazo de 20 dias após a conclusão do plano de atividades, 

em anexo, o relatório sobre a respetiva execução técnica; -----------

c)Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção do plano de atividades e seus eventos, 

o apoio do Município de Chaves; -------------------------------------

d)Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente Protocolo de Colaboração 

de Desenvolvimento Desportivo sobre todas as atividades, desenvolvidas 

e a desenvolver, no âmbito da boa execução do mesmo; ----------------

e)Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios públicos atribuídos. ---------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------- 

O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições ou 

deveres estabelecidas no presente Protocolo de Colaboração de 

Desenvolvimento Desportivo poderá constituir motivo para a rescisão 

imediata do mesmo por parte do primeiro outorgante, através de 

deliberação do executivo municipal, mediante notificação escrita, 

podendo implicar ainda a devolução dos montantes entretanto recebidos, 

e constituir impedimento para a apresentação de novo pedido de apoio 

num período a estabelecer pelo órgão Executivo Municipal. ----------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Associação 

Wildfun será liquidada através de transferência bancária para o IBAN: 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O Presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo 

fica sujeito aos princípios gerais da atividade administrativa (Código 

do Procedimento Administrativo), aos princípios gerais da contratação 

pública, previstos no artigo 1º-A do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado em anexo ao Decreto Lei 18/2008, 29 de janeiro na redação 

atualizada (adiante CCP) CCP, tendo em consideração as atribuições e 

competências do Município e da Câmara Municipal, respetivamente, no 

domínio dos tempos livres e desporto (alínea f), do nº2 do artigo 23ª 

e alínea u) do nº1 do artigo 33º, ambos do regime jurídico das 

autarquias locais, aprovada em anexo à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na redação atualizada. ------------------------------------ 

2. De acordo com o artigo 290-Aº do CCP, é designado como Gestor do 

Contrato o Chefe de Divisão de Juventude e Desporto do Município de 

Chaves, Dr. Maciel Duque, com a função de proceder ao seu 

acompanhamento e monotorização. ------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Impedimentos) ----------------------------------------------------- 

1. Verificando-se durante a vigência do presente protocolo de 

colaboração, casos de força maior que impeçam o cumprimento dos 
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compromissos, assumidos pelas partes ou determinem a suspensão da 

atividade, na data prevista, terá lugar o respetivo cancelamento, 

total ou parcial, bem como, dos correspondentes compromissos 

(inclusive financeiros), que decorrem do presente protocolo de 

colaboração. ------------------------------------------------------- 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do 

número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, 

incêndios, epidemias, pandemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. --------- 

3. A ocorrência de circunstâncias, que possam consubstanciar casos de 

força maior, evidenciados nos pontos anteriores, deve ser 

imediatamente comunicado à outra parte. ----------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pela Associação Wildfun do princípio da igualdade 

de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, das 

determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), da  

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) 

e do Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da 

legislação relativa ao combate às manifestações de violência 

associadas ao desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e a todas as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no 

sexo, implicará a resolução do contrato. ---------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo 

produz efeitos no ano de 2022. -------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo 

entrará em vigor na data da sua publicação na página eletrónica do 

Município, no cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 14.º, do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.  ------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

1 de outubro, este Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento 

Desportivo será publicado na página eletrónica e/ou no boletim 

municipal desta autarquia. ------------------------------------------ 

Este Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo foi feito 

em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. ----- 

Chaves, ---- de ---------------- de 2022 ---------------------------- 

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

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

O Presidente da Associação Wildfun ---------------------------------- 

Miguel Valpaços ----------------------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Plano Anual de Atividades para o ano de 2022; ---------------------

- Normas da Corrida da Liberdade e São Silvestre; ------------------- 

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

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

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

se. ---------------------------------------------------------------- 
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4. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO DE 

CHAVES DESTINADA À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE CARACTER DESPORTIVO. 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2022, 

(ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022). PROPOSTA Nº 26/GAP/22. ---------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A coletividade desportiva, cultural e recreativa GRUPO DESPORTIVO 

DE CHAVES, NIPC 500131058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

apresentou uma candidatura a apoio financeiro para as atividades 

desportivas a desenvolver na época desportiva de 2021/2022. ---------

2.O Grupo Desportivo de Chaves tem por fim estatutário desenvolver a 

educação física e o desporto, promovendo a sua prática e expansão, 

visando a formação de jovens atletas, independentemente da sua 

naturalidade, nacionalidade, raça ou religião, proporcionando-lhes a 

aprendizagem de uma modalidade desportiva e incutindo-lhes o gosto 

pela prática da atividade física, pela manutenção de hábitos de vida 

saudável e pelo exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para a 

sua integração social. ----------------------------------------------

3.O Grupo Desportivo de Chaves fundamenta a sua candidatura ao apoio 

financeiro, para a execução do plano de atividades, da época desportiva 

2021/2022, centrado na organização de diversas equipas e prática de 

diversas modalidades desportivas amadoras, por jovens atletas, quer 

ao nível da formação, quer ao nível da competição, bem como no apoio 

para a manutenção e melhoramento das infra-estruturas desportivas, 

alegando que, pese embora procure o equilíbrio financeiro, as receitas 

geradas ainda são insuficientes para suportar todas as despesas. ----

4.Como sabemos a atividade física ajuda no combate à obesidade e traz 

enormes benefícios físicos e psicológicos, tais como, fortalecimento 

dos músculos e ossos e melhora a auto-estima das crianças e jovens. 

Além destes enormes benefícios, promove ainda laços sociais de 

amizade, partilha de sentimentos e ideias e valorização social. -----

5.Nos termos do disposto no nº1, do Artigo 6º da Lei nº 5/2007, de 16 

de janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – no âmbito 

da estratégia de generalização da prática da atividade física e 

desportiva dos portugueses, incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e 

às autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física, 

enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 

qualidade de vida e da saúde dos cidadãos. --------------------------

6.Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

de doenças, em conformidade com o disposto na alínea f), do nº2, do 

artigo 23º, e na alínea u) do nº1 do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------

7.A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, em conjugação com o 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea u) do n.º 

1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------
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8.De acordo com o ponto 4, do artigo 6º do regulamento de Apoio a 

Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e Outras, os apoios são concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente. --------

9.Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, é 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão da Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços gerais, 

acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----- 

II – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas e ao abrigo do 

disposto na alínea f), do nº2, do artigo 23º, e na alínea u) do nº1 

do Artigo 33º, ambos do Anexo I, à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e nas disposições combinadas previstas nos artigos 6º, 8º, 46º e 47º, 

todos da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto -, e no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de 

março, em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 

23.º, e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico dos Contratos-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo -, tomo a liberdade de sugerir ao 

executivo camarário que adote deliberação no sentido de: ------------

1)Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o GRUPO DESPORTIVO 

DE CHAVES, NIPC 500 131 058, com sede na cidade e concelho de Chaves, 

titulando a comparticipação financeira das atividades físicas 

desportivas e competitivas, a realizar na época desportiva 2021/2022, 

no valor global de €465.694,69 concretizando os objetivos constantes 

do contrato-programa, assim discriminado: ---------------------------

a)Comparticipação financeira de natureza pecuniária (desenvolvimento 

do programa de atividades desportivas) - €310.000,00; ---------------

b)Apoio em espécie relativo à cedência do Estádio Municipal Eng. Manuel 

Branco Teixeira, Campo de treinos e a utilização do pavilhão 

gimnodesportivo municipal no valor de 155.694,69€. ------------------

c) Autorização para utilização dos equipamentos instalados no Estádio 

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. ------------------------------

2.Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por integramente 

reproduzido; -------------------------------------------------------

3.Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima enunciados, 

dever-se-á: --------------------------------------------------------

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

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

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

b)Dar publicitação ao contrato-programa, em inteiro cumprimento do 

estipulado no Artigo 27º do Decreto-Lei nº 273/2009, na sua atual 

redação; -----------------------------------------------------------

c)Dar conhecimento à entidade interessada do teor da decisão tomada; 

4.A presente proposta tem cobertura na rubrica orçamental 04.07.01.02.  

Chaves, 24 de março de 2022 -----------------------------------------

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

(Dr. Nuno Vaz Ribeiro) ---------------------------------------------- 

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

- Plano de Atividades para a época desportiva 2021/2022; ------------ 

- Estatutos; -------------------------------------------------------- 

- Ata de tomada de posse dos órgãos sociais; ------------------------ 

- Relatório de atividades época 2020/2021 e Certificação legal de 

contas; ------------------------------------------------------------ 
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- Ata da aprovação do relatório de atividades e contas época 2020/2021 

em Assembleia Geral ------------------------------------------------- 

- Relatório de execução do contrato-programa de 2021; --------------- 

- Declaração tributária e da segurança social; ---------------------- 

- Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo; ------------ 

- Minuta do Contrato Programa; -------------------------------------- 

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

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO --------------------- 

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

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de ----------------------------; ------------------------------------ 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES, com o NIPC 500 131 058, com sede 

no Estádio Municipal Engenheiro Branco Teixeira, Avenida do Estádio, 

em Chaves, neste ato legalmente representado pelo Presidente da 

Direção, Bruno Miguel Esteves Carvalho, titular do Cartão de Cidadão 

n.º 11263642 0 ZZ9, válido até 14/03/2022, com poderes para o ato 

conferidos por deliberação da Assembleia Geral do Grupo Desportivo de 

Chaves, de ---------------------- e Ata n.º -------- de --- de ------

--------------, da Direção do Grupo Desportivo de Chaves. ----------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ---------

---------------, foi aprovada a Proposta n.º -----------/GAP/--------

-----, consubstanciada na atribuição de comparticipação financeira, 

referente ao ano económico de 2022; --------------------------------- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, 

em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que o Grupo Desportivo de 

Chaves apresentou a este Município, referente ao ano de 2022, onde se 

inclui a prática de atividades desportivas, recreativas e de convívio 

social, ao nível da formação de crianças e jovens, cujo Plano de 

Atividades se anexa a este contrato-programa. -----------------------  

2. O apoio concedido abrange, ainda, o apoio em espécie relativo à 

cedência do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, Campo de 

treinos e a utilização do pavilhão gimnodesportivo municipal. ------- 

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

(Descrição e caracterização das atividades a realizar) -------------- 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a, durante a época desportiva 

de 2021/2022, e sem uma ótica ou fim lucrativo, a: ------------------ 

a)Fomentar a prática desportiva dirigida para escalões de formação, 

nas modalidades de Futebol, Futsal, Voleibol, Andebol, Atletismo, 
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Futebol de Praia e Judo, através de sessões de treino semanais, 

enquadradas por técnicos qualificados, nas quantidades e com os 

objetivos definidos na clausula 4ª do presente contrato programa de 

desenvolvimento desportivo; -----------------------------------------

b)Proporcionar a formação desportiva a crianças e jovens com carência 

de recursos económicos, permitindo-lhes o acesso à formação nos 

diferentes escalões e modalidades de Futebol, Futsal, Voleibol, 

Andebol, Atletismo, Futebol de Praia e Judo. ------------------------

c)Participar nos quadros competitivos distritais, regionais e 

nacionais, nos termos em que se definem na Cláusula 4ª, promovidos 

pelas respetivas Associações e Federações Desportivas das modalidades, 

sempre que estes se realizem no âmbito da atividade promovida pelo 

segundo outorgante; ------------------------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2022. ----------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira máxima anual, de natureza pecuniária, 

a prestar pelo Município de Chaves ao Grupo Desportivo de Chaves é de 

€ 310.000,00 (trezentos de dez mil euros). -------------------------- 

2. A repartição do valor total indicado em 1. será feita da seguinte 

forma: -------------------------------------------------------------

a)para a Atividade Regular, do respetivo valor: 90% - 279.000,00€ ---

b)para o Mérito Desportivo, do respetivo valor: 5% - 15.500,00€ -----

c)para a Ação Social, do respetivo valor: 5% - 15.500,00€ ----------- 

3. O apoio será atribuído modalidade a modalidade nos termos e nos 

valores do quadro n.º 1, quer em número mínimo de praticantes, quer 

nos montantes inscritos, bem como no número de praticantes a usufruir 

de ação social: ----------------------------------------------------- 

 
4. As comparticipações financeiras de natureza pecuniária a atribuir 

carecem de comprovativo de inscrição de equipas/atletas nas respetivas 

Ano económico 2022

1. A comparticipação financeira máxima anual, de natureza pecuniária, a prestar pelo Município de Chaves ao Grupo Desportivo de Chaves é de:   310 000,00 € (trezentos e dez mil euros)

2. A repartição do valor total indicado em 1. será feita da seguinte forma: a) para a Atividade Regular, do respetivo valor: 90 %     279 000,00 € 

b) para o Mérito Desportivo, do respetivo valor: 5 %       15 500,00 € 

c) para Ação Social, do respetivo valor: 5 %       15 500,00 € 

Atividade 

Regular (valor 

total)

Mérito 

Desportivo 

(valor total)

Nº mínimo de 

atletas a envolver
Nível Competitivo  €      279 000,00  €   15 500,00 

sub 19 20 Nacional - 2ª Divisão        17 602,52 € 6,3% 1  €     1 107,14 7%

sub 18 28 Distrital        24 643,53 € 8,8% 1  €     1 107,14 7%

sub17 30 Nacional - 1ª Divisão        26 403,79 € 9,5% 1  €     1 107,14 7%

sub 15 Nacional - 1ª Divisão

sub 14 Distrital

sub 13 Distrital

sub 12 Distrital

sub 11 Distrital

sub 10 Distrital 14%

sub 8/9 37 Distrital        32 564,67 € 11,7% 1  €     1 107,14 7%

sub 6/7 17 Distrital        14 962,15 € 5,4% 1  €     1 107,14 7%

265       233 233,44 € 83,6% 11  €   12 178,57 79%

2
Desenvolvimento e dinamização da modalidade 

de Futsal Feminino
Equipa Sénior 17 Nacional - 1ª Divisão        14 962,15 € 5,4% 1  €     1 107,14 7%

3
Desenvolvimento e dinamização da modalidade 

de Judo
Formação 16 Distrital        14 082,02 € 5,0% 1  €     1 107,14 7%

4
Desenvolvimento e dinamização da modalidade 

Futebol de Praia
Equipa Sénior 19 Nacional - 2ª Divisão        16 722,40 € 6,0% 1  €     1 107,14 7%

52        45 766,56 € 16,4% 3  €     3 321,43 21%

Formação 40 15 500,00  

317       279 000,00 € 100,0% 15 500,00  14  €   15 500,00 100%

14%

       52 807,57 € 18,9% 2

Quadro n.º 1

Modalidade

Atividade Regular – Indicadores 

realização Peso % na 

Atividade 

Regular 

Ação Social

Mérito 

Desportivo 

(cinco 

primeiros 

lugares)

Peso %  no 

Mérito 

Desportivo 

OUTRAS MODALIDADES - SUB TOTAL

ACÇÃO SOCIAL

A
T

IV
ID

A
D

E
S

 E
M

 C
U

R
S

O

60

40

33

TOTAL

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES

FUTEBOL - SUB TOTAL

       29 044,16 € 10,4%  €     2 214,29 2

       35 205,05 € 12,6% 2  €     2 214,29 

Desenvolvimento e dinamização da modalidade 

de Futebol - Formação
1

 €     2 214,29 14%
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Associações e/ou Federações Desportivas, do comprovativo da obtenção 

do mérito desportivo e do comprovativo de carência económica. ------- 

5. As comparticipações financeiras de natureza pecuniária, tendo em 

consideração os montantes referenciados no nº 2 desta Cláusula, 

concretizam-se no montante global de € 310.000,00 (rezentos e dez mil 

euros). ------------------------------------------------------------ 

6. A liquidação do subsídio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos, sempre e desde que esteja cumprido o dever, pelo segundo 

outorgante, do definido nas alíneas k), e o) do n.º1 da Cláusula 9ª. 

a) € 56.000,00 na data de assinatura do presente Contrato-Programa; -

b) € 56.000,00 durante o mês de abril de 2022; ----------------------

c) € 56.000,00 durante o mês de maio de 2022; -----------------------

d) € 56.000,00 durante o mês de junho de 2022; ----------------------

e) € 55.000,00 durante o mês de julho de 2022, a transferir após o 

envio do comprovativo da inscrição em competição das equipas/atletas 

nas respetivas Associações/Federações; ------------------------------

f) Os montantes correspondentes aos valores variáveis definidos no 

ponto n.º 2 anterior (ação social), € 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos euros) serão transferidos após o envio do comprovativo da 

atribuição pelo Grupo Desportivo de Chaves, do acesso gratuito à 

formação desportiva, a atletas que, nos termos da declaração da 

Segurança Social, usufruam do direito a apoios escolares num dos 

escalões A ou B, a transferir ”pro rata” sobre o máximo de 40 atletas 

e no mês de junho de 2022. ------------------------------------------ 

g) Os montantes correspondentes aos valores variáveis definidos no 

ponto n.º 2 anterior (mérito desportivo), € 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos euros), serão transferidos após o envio do comprovativo da 

concretização do objetivo desportivo, obtido quando a equipa respetiva 

ou o atleta, conforme a modalidade, atingir uma classificação nos 

cinco primeiros lugares do respetivo campeonato em cada escalão em 

competição, a transferir ”pro rata” sobe um máximo de 13 equipas ou 

modalidade, no mês de julho de 2022. -------------------------------- 

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

(Apoios em espécie) ----------------------------------------------- 

2. Os apoios em espécie a conceder ao segundo outorgante desdobram-

se nas seguintes componentes: --------------------------------------- 

a)Autorização de utilização dos espaços identificados na planta em 

anexo ao presente contrato-programa (Anexo I) e que faz parte 

integrante do mesmo, a saber: ---------------------------------------

a)1) Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. -----------------

Partindo do preço de referência de 1€/m2, o qual teve como pressuposto 

o valor fixado em diversas locações de imóveis municipais, bem como 

da área construída dos espaços referido nos números anteriores 

(12.704,62 m2), fixa-se que o valor relacionado com a cedência nas 

mesmas condições, equivale ao montante anual de € 152.455,44. -------

a.2) Campo de Treino contíguo a Noroeste. ---------------------------

b)Uso de horas do pavilhão municipal: 1.800,00 €; -------------------

c)Isenção do pagamento de taxas de publicidade do Clube Desportivo de 

Chaves no pavilhão municipal: 1.439,25 €. --------------------------- 

3. A utilização referida na alínea a), do número anterior, 

circunscreve-se aos espaços assinalados para o efeito na planta em 

anexo e destina-se, exclusivamente, ao desenvolvimento de atividades 

relacionadas com o objeto da segunda outorgante e pela mesma. ------- 

4. Autorização para utilização dos equipamentos instalados nos 

espaços a que se refere a alínea a.1) do ponto n.º 1 anterior, a saber: 

a)Rede elétrica incluindo todo o sistema de iluminação; -------------

b)Rede de rega incluindo todo o sistema de abastecimento 
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(eletrobomba), central automática de rega (campo de jogos e treinos); 

c)AVAC sistema de tratamento de ar dos vestiários (UTAS, caldeiras e 

sistemas de aquecimento), bancada superior; -------------------------

d)Controlo acessos - torniquetes bancada topo norte e superior; -----

e)Infraestruturas de apoio ao vídeo árbitro; ------------------------

f)Marcador eletrónico; ----------------------------------------------

g)Sistema de videovigilância CCTV e som; ----------------------------

h)Sistemas de deteção incêndio (bancada superior). ------------------ 

Cláusula 6ª ---------------------------------------------------------

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) ------------- 

1. São direitos do Município de Chaves: ----------------------------- 
a)Aceder aos espaços referidos na Cláusula 5ª, alínea a) a fim de 

verificar o estado dos mesmos, bem como a utilização que lhe é dada;  

b)Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo; -------------------------------------------------------- 

c)Integrar no património municipal todas as benfeitorias que sejam 

realizadas nos espaços referidos na Cláusula 5ª, alínea a), sempre e 

após prévia e necessária autorização do Município, sem direito a 

qualquer indemnização ao segundo outorgante. ------------------------ 

Cláusula 7ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do primeiro Outorgante - Município de Chaves) -------------- 

1. O Município de Chaves tem o dever de: ---------------------------- 
a)Disponibilizar ao segundo outorgante as instalações do Estádio 

Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira e o Campo de Treinos, com 

os equipamentos já instalados; --------------------------------------

b)Disponibilizar ao Grupo Desportivo de Chaves, os apoios previstos 

na Cláusula 4ª, desde que cumpridas as condições ali estipuladas; ---

c)Permitir a utilização dos espaços referidos na Cláusula 5ª, desde 

que, e apenas, para os fins associados ao respetivo objeto social do 

segundo outorgante; -------------------------------------------------

d)Permitir a utilização dos equipamentos indicados no ponto 3 da 

clausula 5ª; --------------------------------------------------------

e)Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do presente 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. --------------------

f)Atuar sempre de modo a se garantir o cumprimento do estipulado nas 

normas de controlo interno do Município de Chaves, no que concerne aos 

apoios concedidos e subsídios, nomeadamente o artigo 110º, atribuição, 

e 111º, acompanhamento e pagamento. --------------------------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante - Grupo Desportivo de Chaves) ------- 

1. São direitos do Grupo Desportivo de Chaves: ---------------------- 
a)Utilizar as infraestruturas, Estádio Municipal Engenheiro Manuel 

Branco Teixeira e o Campo de Treinos, com os equipamentos já 

instalados; --------------------------------------------------------

b)Receber os apoios financeiros nos prazos estipulados no presente 

contrato de desenvolvimento desportivo; -----------------------------

c)Receber o valor pela publicidade colocada nos espaços a que se refere 

a clausula 5ª, alíneas a.1) e a.2); ---------------------------------

d)Receber o valor das rendas devidas pela cedência a terceiros a que 

se referem as instalações descritas na clausula 5ª, alíneas a.1) e 

a.2); --------------------------------------------------------------

e)Utilizar os equipamentos instalados no Estádio Municipal Eng. Manuel 

Branco Teixeira, assim como no Campo de Treinos, descritos no ponto 3 

da clausula 5ª. ----------------------------------------------------- 

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante - Grupo Desportivo de Chaves) -------- 
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1. São deveres do Grupo Desportivo de Chaves: ---------------------- 
a)Ter pleno conhecimento do Regime Jurídico que regula o presente 

contrato-programa, nomeadamente quanto aos deveres e obrigações 

perante a entidade concedente (decreto Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 

de 26 de março,). ---------------------------------------------------

b)Implementar o projeto de fomento e desenvolvimento da prática 

desportiva, nos termos constantes da proposta apresentada ao Município 

de Chaves, e de forma a atingir os objetivos expressos e quantificados 

na tabela do ponto n.º 3 da clausula 4ª; ----------------------------

c)Manter um registo detalhado e atualizado dos proveitos referentes 

aos apoios concedidos e aos respetivos custos associados, com menção 

expressa da sua proveniência e da insuscetibilidade de penhora, 

apreensão judicial ou oneração, de acordo com o disposto no nº3 do 

artigo 6º do decreto de Lei nº 273/2009, de 1 de outubro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, 

referente à execução do projeto desportivo objeto do presente 

contrato. ----------------------------------------------------------

d)Facultar, sempre que solicitado pelo primeiro outorgante, o mapa de 

execução orçamental, balancete analítico por centro de resultado antes 

do apuramento de resultados relativos à realização do programa 

desportivo e para efeitos de validação técnico-financeira, os 

documentos de despesa legal e fiscalmente aceites, em nome do segundo 

outorgante que comprovem as despesas relativas à realização do 

programa apresentado e objeto do presente contrato; -----------------

e)Certificar as suas contas por Revisor Oficial de Contas, ou Sociedade 

Revisora de Contas, se os apoios concedidos no ano económico forem de 

valor superior a 50.000,00€ (cinquenta mil euros); ------------------

f)Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e 

eficiência na gestão dos apoios públicos atribuídos; ----------------

g)Entregar até 20 dias, após a conclusão do projeto desportivo, o 

relatório sobre a execução havida, conforme a tabela expressa no ponto 

3, da clausula 4ª; --------------------------------------------

h)Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção do projeto e seus eventos, o apoio do 

Município de Chaves; ------------------------------------------------

i)Entregar no 1º trimestre do ano seguinte, o relatório anual e a 

conta de gerência referentes ao ano a que se refere o contrato 

programa, acompanhados do relatório e parecer do conselho fiscal, do 

ROC e respetivas atas de aprovação; ---------------------------------

j)Apresentar o plano de atividades e orçamento para o próximo ano e 

respetivas atas de aprovação, caso pretenda celebrar contrato programa 

para esse ano, de acordo com o Regulamento de Apoio a Iniciativas 

Regulares ou Pontuais, de natureza, educativa, desportiva, recreativa, 

cultural, social ou outras, a vigorar no Município de Chaves; -------

k)Apresentar e deter seguro de responsabilidade civil multirriscos 

válido; ------------------------------------------------------------

l)Manter os espaços referidos na Cláusula 5ª, alínea a), em bom estado 

de conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes de um uso 

prudente; ----------------------------------------------------------

m)Manter os equipamentos identificados ponto 3 da clausula 5ª, em bom 

estado de conservação; ----------------------------------------------

n)Proceder à regular manutenção dos relvados do Estádio Municipal Eng. 

Manuel Branco Teixeira e do Campo de Treinos; -----------------------

o)Assegurar os encargos de funcionamento relativos aos consumos de 

energia elétrica, água, saneamento e recolha de resíduos, gás, e 

manutenção dos espaços e equipamentos referidos na Cláusula 5ª; ----- 
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p)Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente contrato programa sobre 

todas as atividades, desenvolvidas e a desenvolver, no âmbito da boa 

execução do contrato programa; --------------------------------------

q)Propor sempre previamente à autorização do primeiro Outorgante – 

Município de Chaves, as condições estabelecidas para cedência a 

terceiros, a que se referem os espaços referidos na Cláusula 5ª, alínea 

a), identificando expressamente essas condições e, em especial, as 

receitas ou contrapartidas resultantes, que assegurem o cumprimento 

dos deveres estabelecidos nesta clausula; ---------------------------

r)Assegurar a integração no património municipal de todas benfeitorias 

que sejam realizadas, após prévia e necessária autorização do 

Município, nos espaços referidos na Cláusula 5ª, alínea a), sem direito 

a qualquer indemnização; --------------------------------------------

s)Colocar à disposição do Município de Chaves, de forma gratuita, as 

instalações a que se referem a Clausula 5ª, alínea a) para a realização 

de atividades e eventos de interesse municipal, sendo solicitadas com 

a antecedência mínima de 30 dias. ----------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------- 

O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições 

estabelecidas no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo poderá constituir motivo para a rescisão imediata do mesmo 

por parte do primeiro outorgante, por deliberação do executivo 

municipal, mediante notificação escrita, podendo implicar ainda a 

devolução dos montantes entretanto recebidos, e constituir impedimento 

para a apresentação de novo pedido de apoio num período a estabelecer 

pelo órgão Executivo Municipal. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Grupo 

Desportivo de Chaves será liquidada através de transferência bancária 

para o IBAN: PT500079 00000419982510109. ---------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Obrigação de certificação das contas)i -----------------------------  

1. O Grupo Desportivo de Chaves deve fazer certificar as suas contas 

por revisor oficial de contas ou por sociedade revisora de contas nos 

termos do disposto no n.º 1, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 

273/2009, de 1 de outubro, na atual redação. ------------------------ 

2. O Grupo Desportivo de Chaves, para efeitos do disposto no n.º 2, 

do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 outubro, na atual 

redação, deve possuir a sua contabilidade organizada por centro de 

custos com reconhecimento claro dos custos incorridos por contrato-

programa e a identificação de receitas. ----------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo Grupo Desportivo de Chaves do princípio da 

igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre sexos, 

das determinações da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), da  

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) 

e do Conselho Nacional do Desporto (CND) e, de um modo geral, da 

legislação relativa ao combate às manifestações de violência 

associadas ao desporto, à dopagem, à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e a todas as formas de discriminação, entre as quais as baseadas no 

sexo, implicará a resolução do contrato. ---------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 
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(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2022, com início a 1 de 

janeiro e termo a 31 de dezembro. ----------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no n.º 

1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. ---- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

1 de outubro, este contrato-programa será publicado na página 

eletrónica e/ou no boletim municipal desta autarquia. --------------- 

Cláusula 17.ª ------------------------------------------------------- 

(Normas transitórias) ----------------------------------------------- 

1. A liquidação do subsídio, em sintonia com o plano de pagamentos 

previsto no n.º 6 da cláusula 4.ª do presente contrato-programa, será 

objeto de desconto pelo Município de Chaves relativamente ao valor 

efetivamente pago quanto às despesas inerentes ao consumo de energia 

elétrica, água, saneamento e recolha de resíduos, e ainda de gás, que 

venham a ser apuradas e comprovadamente pagas pelo Município de Chaves 

no ano de 2022. ----------------------------------------------------- 

2. Até ao termo do mês de maio de 2022, o Grupo Desportivo de Chaves 

tem o dever de solicitar a alteração dos respetivos contratos de 

fornecimento de energia elétrica, água, saneamento e recolha de 

resíduos, e ainda de gás junto dos competentes serviços, passando a 

ser o efetivo titular dos mesmos e apresentando comprovativo junto do 

gestor do presente contrato-programa, à luz da previsão constante na 

alínea o) do n.º 1 da cláusula 9.ª, sob pena de consubstanciar uma 

condição de incumprimento à luz do disposto na cláusula 10.ª. ------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves, ---- de março de 2022 --------------------------------------- 

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

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

O Presidente da Direção do Grupo Desportivo de Chaves, -------------- 

Bruno Carvalho ------------------------------------------------------ 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Planta do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira; ---------- 

- Fichas de caraterização das modalidades em prática; --------------- 

- Plano de Atividades para a época desportiva 2021/2022. ------------ 

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

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

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

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

 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO 

 

1 – TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

 

 

1.1. PEDIDO DE ACALMIA DE TRÁFEGO, EM NOME DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

OUTEIRO SECO, NA ESTRADA DAS ANTAS – OUTEIRO SECO – PROCESSO Nº 1007/21 

– INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 117/DPM/2022 DA DIVISÃO DE PROJETOS E 
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MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA RUA, DATADA DE 

16/02/2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

INTRODUÇÃO---------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

Sr. Presidente da freguesia de Outeiro Seco, o Sr. Artur Jorge André 

Dias, com vista à melhoria das condições de segurança viária na 

localidade de Outeiro Seco, na Estrada da Antas, solicitando a 

implementação de medidas de acalmia de tráfego, como a colocação de 

lombas e também a colocação de rails de proteção e gradeamentos numa 

ponte (guardas/corrimãos).------------------------------------------ 

O pedido foi registado com o n.º de requerimento 2783/21, relativo ao 

processo n.º 1007/21.------------------------------------------------ 

2. ENQUADRAMENTO E PROPOSTA TÉCNICA---------------------------------- 

2.1. Após deslocação ao local, e atendendo às disposições legais 

previstas no Regulamento de Sinalização e Trânsito, aprovado pelo 

Decreto-Regulamentar n.º22-A/98, e ulteriores alterações, bem como no 

Código da Estrada, publicado pela Lei n.º72/2013, de 3 de setembro e 

ulteriores alterações, estes serviços julgam, salvo melhor opinião, e 

tendo em conta o fim em vista, que devem ser implementadas as seguintes 

medidas/ações, representadas graficamente nas peças desenhadas em 

anexo:-------------------------------------------------------------- 

a) Em Outeiro Seco, na Estrada das Antas: colocação de duas lombas 

redutoras de velocidade com 3 cm de altura e 4 (quatro) sinais de 

código A2a (lomba) a cerca de 50 metros, 4 (quatro) sinais de código 

H37 (fim da velocidade recomendada), 4 (quatro) sinais de código H6 

(velocidade recomendada) e 4 (quatro) painéis adicionais modelo n.º 

1a (50 m), antes e depois das lombas; ------------------------------- 

b) Em Outeiro Seco, na Estrada das Antas, antes da ponte sobre 

ribeiro, no sentido Outeiro Seco – Vila Verde da Raia, junto à berma 

do lado direito: 8 (oito) guarda rail direitos conectados, com 

aproximadamente 4,31m, duas extremidades espalmadas com 0,86m e 13 

(treze) postes de fixação com 50 cm de altura, afastados 

aproximadamente de 2,5 m);------------------------------------------- 

c) Em Outeiro Seco, na Estrada das Antas, depois da ponte sobre 

ribeiro, no sentido Outeiro Seco – Vila Verde da Raia, junto à berma 

do lado direito: 5 (cinco) guarda rail direitos conectados, com 

aproximadamente 4,31m, duas extremidades espalmadas com 0,86m e 8 

(oito) postes de fixação com 50 cm de altura, afastados aproximadamente 

de 2,5 m;------------------------------------------------------------ 

d) Em Outeiro Seco, na Estrada das Antas, na ponte sobre ribeiro, 

em ambos lados: colocação de gradeamento com cerca de 12 metros de 

comprimento, e remoção prévia das guardas e topos de pilares existentes 

num dos lados da ponte;---------------------------------------------- 

2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm- 

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 15.000,00€ (quinze mil 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE 

SINALIZAÇÃO--------------------------------------------------------- 

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.--- 
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3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal. --------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

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

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a. Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b. Notificar o Sr. Presidente da freguesia de Outeiro Seco, o Sr. 

Artur Jorge André Dias, da decisão que recaiu sobre a presente 

informação;--------------------------------------------------------- 

c. Após a materialização da sinalização no local, deverá a DRO dar 

conhecimento ao Senhor Comandante do Posto Territorial de Chaves da 

Guarda Nacional Republicana, do teor da presente informação técnica e 

respetivos anexos;-------------------------------------------------- 

d. Por último, no cumprimento do disposto no artigo 56º, conjugado 

com a alínea t), do n.º1, do artigo 35.º, ambos do RJAL, deverá 

proceder-se à publicação da decisão: i) Em edital afixado nos lugares 

de estilo durante cinco dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão; 

ii) No sítio da Internet e no boletim da autarquia local, nos 30 dias 

subsequentes à sua prática.------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, SENHOR ARQUITETO, LUIS SANTOS, DE 16/03/2022:----------

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha concordância. 

Atento os fundamentos nela expressos, sou a propor que, nos termos da 

mesma, seja superiormente proferida decisão administrativa conducente 

(i) à aprovação da proposta de implementação das medidas de acalmia 

de tráfego, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da estratégia 

procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do Senhor 

Presidente, Dr. Nuno Vaz.-------------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 16/03/2022:------- 
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À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 - ORDENAMENTO DO TERRITORIO, URBANISMO E PLANEAMENTO 

 

 

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 5. -– 

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

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

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

 

 

2.2. LISTAGEM DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E GESTÃO 

URBANISTICA, DOS DESPACHOS PROFERIDOS PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, NO 

USO DE PODERES SUBDELEGADOS, DR. NUNO CHAVES. ----------------------- 

Foi presente, para conhecimento, a informação identificada em 

epígrafe, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 6. -– 

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

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

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

 

 

2.3. SOLICITA ALTERAÇÃO DE LICENÇA DE LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 2/2003, 

LOTE 4 NA QUINTA DA RAINHA, VILA NOVA DE VEIGA EM SÃO PEDRO DE AGOSTÉM, 

A REQUERENTE MARIA NAZARÉ RAMOS DA CRUZ. TEM PROCESSO Nº 5/00 E 

INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 230/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 01.02.2022. ------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Maria Nazaré Ramos da Cruz, através do requerimento nº 2312/21 

e pelo requerimento nº 2686/21, referente ao processo nº 5/00, na 

qualidade de proprietária, vem solicitar uma alteração à licença de 

loteamento com alvará nº 2/2003, incidindo sobre o lote nº 4, 

localizado na Quinta da Rainha, em Vila Nova de Veiga, freguesia de 

São Pedro de Agostém. ----------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Antecedentes da operação de loteamento: ----------------------- 

2.2. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com alvará nº 2/2003, em nome de Humberto 

Barreira Coelho e Outros, incidindo sobre um prédio com 25.450,00m2. 

O referido alvará constituiu 31 lotes destinados a habitação 

unifamiliar isolada e algumas em banda, sendo que dois desses lotes 

incluem igualmente a finalidade de comércio. Delimita em planta a 

implantação das construções demarcando duas linhas paralelas e de 

anexos em alguns dos lotes. -----------------------------------------  
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2.3. Para o lote nº 4, objeto do presente pedido de alteração, o 

alvará de loteamento especifica: ------------------------------------ 

a) Área de lote: 680,00m2; --------------------------------------- 

b) Finalidade: habitação; ---------------------------------------- 

c) Área de implantação total: 153,50 m2; ------------------------- 

i. Área de implantação habitação: 120,00m2; ---------------------- 

ii. Área de implantação anexo: 33,50 m2; -------------------------- 

d) Área de construção total: 393,50 m2; -------------------------- 

i. Área de construção habitação: 360,00m2; ----------------------- 

ii. Área de construção anexo: 33,50 m2; --------------------------- 

e) Número de pisos: 3 pisos; ------------------------------------- 

i. Abaixo da cota de soleira: 1 piso; ---------------------------- 

ii. Acima da cota de soleira: 2 pisos. ---------------------------- 

2.4. No ano de 2011, foi emitido o 1º aditamento ao alvará de 

loteamento nº 2/2003, alterando a finalidade do lote nº 17 para 

exclusivamente habitação. ------------------------------------------- 

2.5. Antecedentes do presente pedido de alteração em apreciação: --- 

2.6. Na sequência do requerimento inicial com o nº 2312/21, foi 

solicitado à requerente o aperfeiçoamento do seu pedido corrigindo e 

completando com os elementos elencados na informação nº 

1956/SCOU/2021, com despacho superior de 7/11/2021. ----------------- 

2.7. Pelo despacho de 2/12/2021, na sequência da informação técnica 

nº 2231/SCOU/2021, foi despoletado o procedimento de discussão pública 

e de auscultação dos demais proprietários dos lotes, previstos 

respetivamente nos nº 2 e 3, do artigo 27º, do RJUE. ---------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ---------------------------------------  

3.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) ------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves, o lote em 

questão localiza-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e 

urbanizáveis, da Categoria 1.3 – outros aglomerados. ----------------  

c) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

em questão não está demarcada nenhuma servidão ou restrição de 

utilidade pública. O lote em questão está inserido na “zona de 

respeito” da Estrada Nacional nº 2. --------------------------------- 

3.2. 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. -------------------------------------------- 

4. SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ------------------------------- 

4.1. A acompanhar o requerimento inicial são entregues os seguintes 

elementos: --------------------------------------------------------- 

a) Cd; ----------------------------------------------------------- 

b) Ficha de dados estatísticos do INE; --------------------------- 

c) Certidões da conservatória do registo predial (CCRP): --------- 

d) Termos de responsabilidade do coordenador de projeto e do autor 

do projeto de arquitetura, acompanhado de Certidão da ordem dos 

arquitetos e declaração de seguro de responsabilidade civil 

profissional (Arq. Henrique Paulo Bento Alves); --------------------- 

e) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração do autor e 

declaração da ordem dos engenheiros (Eng.º Edgar Sousa Ferreira); ---  

f) Declaração de conformidade entre formato papel e digital (Arq. 

Henrique Paulo Bento Alves); ---------------------------------------- 

g) Memória descritiva e justificativa da alteração alvará de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

h) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM; ---------------- 
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2) Plantas de localização e enquadramento; ----------------------- 

3) Ficha de lote nº 4; ------------------------------------------- 

4) Levantamento topográfico; ------------------------------------- 

5) Planta de síntese existente. ---------------------------------- 

4.2. Pelo requerimento nº 2686/21 vem ainda corrigir a planta de 

síntese e a ficha de lote no que concerne ao alinhamento do polígono 

de implantação do anexo e cércea máxima. Apresenta ainda termo de 

responsabilidade de compatibilidade com o regulamento geral do ruido 

acompanhado de termo de responsabilidade do técnico autor e declaração 

da ordem dos engenheiros (Eng. Pedro Miguel Guedes Pinto). ---------- 

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1. Segundo o descrito nos documentos entregues, o pedido em questão 

consiste no aumento da área de implantação da habitação e na diminuição 

da área de implantação do anexo. Demarca para tal na planta de síntese 

novo polígono de implantação da habitação e do anexo. Da leitura dos 

vários elementos, pressupõem-se que as novas especificações para o 

lote nº 4 serão as seguintes: --------------------------------------- 

a) Área de lote: 680,00m2; --------------------------------------- 

b) Finalidade: habitação; ---------------------------------------- 

c) Área de implantação máxima total: 166,95m2; ------------------- 

i. Área de implantação habitação: 140,25m2; ---------------------- 

ii. Área de implantação anexo: 26,70m2; --------------------------- 

d) Área de construção máxima total: 386,70m2; -------------------- 

i. Área de construção habitação: 360,00m2; ----------------------- 

ii. Área de construção anexo: 26,70m2; ---------------------------- 

e) Número de pisos: 3 pisos; ------------------------------------- 

i. Abaixo da cota de soleira: 1 piso; ---------------------------- 

ii. Acima da cota de soleira: 2 pisos. ---------------------------- 

5.2. Refere ainda a cércea de 7,30 metros para a habitação 

preconizada, com perfil. -------------------------------------------- 

5.3. As especificações dos restantes lotes do alvará de loteamento 

são mantidas e refere ainda que não prevê a alteração das 

infraestruturas já existentes. -------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Verifica-se que é proposta a cércea de 7,3 metros para a habitação 

unifamiliar. Tal cércea é inferior à determinada no regulamento do PDM 

para a categoria de solo em questão – Categoria 1.3 - outros 

aglomerados, que determina a cércea máxima de 7,5 metros, no ponto 

iii), da alínea a), do nº 1, do artigo 20º. Deverá ter-se em atenção 

a definição de cércea corresponde à altura da edificação, conforme 

D.R. nº 5/2019, de 27 de setembro (e não à altura da fachada).  -----  

6.2. Não se vê inconveniente na implantação proposta uma vez que 

mantêm os recuos das construções laterais de 5 metros e amplia um 

pequeno volume no recuo com o arruamento de acesso e aumenta a área 

de implantação no alçado tardoz. -----------------------------------  

6.3. Considerando a inserção na “zona de respeito” da Estrada Nacional 

nº 2, a operação deverá obter o parecer prévio vinculativo da 

administração rodoviária previsto na alínea b), do nº 2, do artigo 42º 

do DL. 34/2015, de 27 de abril. No entanto, avaliando a alteração em 

concreto, pressupõe-se que não haverá agravamento, face à situação 

atualmente preconizada no loteamento, relativamente às questões de 

segurança da circulação, da garantia da fluidez do tráfego que nela 

circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que não se solicite 

o parecer prévio, como foi sugerido anteriormente pelos serviços dessa 

entidade externa ao Município- Infraestruturas de Portugal de Vila 

Real para situações similares. -------------------------------------- 
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6.4. O loteamento em questão situa-se no aglomerado de Vila Nova de 

Veiga, o qual de acordo com os censos de 2011, possui uma população 

de 468 residentes. O alvará de loteamento é constituído por 31 lotes 

destinados a habitações unifamiliares isoladas. Estimando 3/4 

residentes por fogo, estaremos perante uma população estimada de 

93/124 residentes. Esta população estimada ultrapassará o limite de 

10% da população do aglomerado onde se insere, e, portanto, de acordo 

com o previsto no nº 2, do artigo 27º do RJUE e na alínea a), do nº 

2, do artigo 7º do RMUE (4 hectares, 100 fogos ou 10% da população do 

aglomerado onde se insere), a alteração estará sujeita a consulta 

pública pelo prazo mínimo de 10 dias. -------------------------------  

6.5. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer a oposição escrita dos titulares da maioria da 

área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, o gestor 

de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no prazo de 

10 dias. ------------------------------------------------------------ 

6.6. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15, a notificação será via edital a afixar no 

local onde se situa o loteamento, na Junta de Freguesia e no Edifício 

dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------  

6.7. Refere-se ainda que, salvo melhor opinião, não se aplica o nº 8, 

do artigo 27º, do RJUE, que prevê a alteração simplificada ao 

loteamento, aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com 

dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se verificar que 

a pretensão ultrapassa o limite de 3% da área de implantação e da área 

de construção para o lote nº 4, conforme se demonstra no quadro 

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

 

 Existente (m2) proposta (m2) Diferença (m2) Percentagem  

Área de implantação 153,50 166,95 13,45 9% 

Área de construção 393,50 366,70 -26,80 -7% 

6.8. Com base nos pressupostos expressos nos pontos 6.4 a 6.7 foi 

despoletado a discussão pública e a auscultação dos demais 

proprietários dos lotes, por edital. Decorrido o prazo, consta do 

processo as certidões de afixação e não consta qualquer participação 

ou oposição à alteração. -------------------------------------------- 

6.9. Uma vez que, com a alteração pretendida não haverá aumento da 

área a lotear e da área bruta de construção preconizada para o lote, 

não haverá lugar às cedências previstas no artigo 21º do regulamento 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

6.10. Assim, considerando que: -------------------------------------- 

a) O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e o ponto 

nº 13, do anexo I, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, 

nomeadamente com termos de responsabilidade dos autores dos projetos 

de cada especialidade, acompanhados de documento comprovativo de 

inscrição em ordem profissional e seguro de responsabilidade civil; - 

b) Não se vê incompatibilidade com o PDM em vigor; ----------------- 

c) Não foi demostrada oposição dos demais proprietários dos lotes 

constantes do alvará de loteamento. --------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de aprovar o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual. ------------------------------------- 
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7.2. Na sequência da aprovação do ponto anterior, de acordo com o 

disposto no nº 1, do artigo 76º, do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores 

alterações, deve ser comunicado ao requerente que dispõe do prazo de 

um ano para requerer formalmente a emissão do 2.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 2/2003, sob pena de caducidade desta deliberação, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 71.º do citado diploma legal, 

devendo para o efeito instruir o seu pedido com os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, designadamente: ---------------------------------------------- 

a) Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente 

(5 exemplares) e em base digital; ----------------------------------- 

b) Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos 

matriciais de proveniência; ---------------------------------------- 

c) Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 

7.3. Mais se informa que pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas. -------------------------- 

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

  Chaves, 1 de fevereiro de 2022 --------------------------------------                                                                             

  A Técnica Superior, Susana Gomes Fernandes, Arquiteta. --------------                                                                            

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 11.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

14.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.4. ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO COLETIVA PARA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS NA ESTRADA NACIONAL Nº 2 EM VIDAGO, DE 

PERMANECEVERDE, UNIPESSOAL, LDA. TEM PROCESSO Nº 530/19 E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA MUNICIPAL Nº 442/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA 

GOMES FERNANDES, DATADA DE 24.02.2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. A Permaneceverde, Unipessoal Lda. através do requerimento nº 
434/22, na qualidade de proprietária, referente ao processo nº 530/19, 

vem apresentar telas finais relativo às obras de ampliação/alteração 

de edifício de habitação coletiva, comércio e serviços localizado na 

Estrada Nacional nº 2, em Vidago, na freguesia de Vidago, Arcossó, 

Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, em Chaves. ------------------- 

1.2. Corresponde a um edifício identificado com a certidão da 

conservatória nº 1135/20150616, confrontando a poente com a estrada 

Nacional, a sul com a praceta dos Combatentes, inscrito na matriz nº 

1678, com a área total de 249 m2, onde surge como proprietário 
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Permaneceverde, Unipessoal Lda. conforme certidão da conservatória do 

registo predial apresentado. ---------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

Relativamente aos antecedentes, para o referido processo, foi emitido 

o alvará construção nº 128/20, relativo a obras de ampliação/alteração 

de edifício destinado a habitação, comércio e serviços, com os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

2.1.1. Área de construção: 487,40 m2; ---------------------------

2.1.2.  Volume de construção: 1.845,00 m3, ----------------------- 

2.1.2.   Área de implantação: 249,00 m2; -------------------------- 

2.1.3. Número de pisos: 2 acima da cota de soleira; ------------- 

2.1.4. Altura da fachada: 6.20 metros; -------------------------- 

2.1.5. Número de fogos: 2; -------------------------------------- 

2.1.6. Uso: habitação, comércio e serviços. -------------------- 

3. INSTRUÇÃO DO PEDIDO --------------------------------------------- 
Com o requerimento entregue junta os seguintes elementos: ----------- 

3.1.1. Certidão da Conservatória do Registo Predial; ---------------- 

3.1.2. Certidão permanente de empresa; ------------------------------ 

3.1.3. Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital 

(Arq.Jorge Manuel Carneiro Videira); -------------------------------- 

3.1.4. Termo de responsabilidade do autor acompanhado de 

declaração da ordem dos arquitetos e cópia de seguro de 

responsabilidade civil (Arq. Jorge Manuel Carneiro Videira); ------- 

3.1.5. Memória descritiva e justificativa; ---------------------- 

3.1.6. Peças desenhadas, correspondendo a plantas corte e alçados 

da proposta e alterações. ------------------------------------------- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

4.1. Pelas peças desenhadas apresentadas, nomeadamente pelos desenhos 

de alterações (plantas e alçados de vermelhos e amarelos), são 

retratadas as seguintes alterações: ---------------------------------

4.1.1.Ao nível da configuração interior do piso 0, alteração da 

configuração das frações destinadas a comércio e/ou serviços; ------ 

4.1.2. Alteração e diminuição do espaço destinado a garagem no interior 

do prédio para espaço destinado a arrumos; ------------------------- 

4.1.3. Alteração da configuração do sistema de abertura (caixilharia) 

dos vãos da fachada, designadamente da localização das folhas de 

abertura. ---------------------------------------------------------- 

5. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

5.1. As alterações representadas poderão enquadrar-se em alterações 

durante a execução da obra, de acordo com o artigo 83º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, D.L. nº 555/99, de 16 de 

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

5.2. As obras retratadas em concreto não constituem obras de ampliação 
e alteração da implantação à licença titulada pelo alvará nº 128/20.  

5.3. As alterações na fachada retratadas, mantêm os vão existentes, 
com uma configuração de caixilharia diferente pelo que, salvo melhor 

opinião, não constituíram abertura, ampliação ou fechamento de vão. - 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. O requerente solicita, justificando na memória descritiva, que 
seja dispensada da previsão de lugar de estacionamento no interior do 

prédio, uma vez que o prédio se situa no núcleo antigo da povoação. O 

prédio localiza-se no núcleo antigo e consolidado de Vidago, tendo já 

sido dispensado parcialmente da previsão dos lugares de estacionamento 

necessários para o uso em questão, com a emissão da licença de 

construção nº 128/20. A dispensa total dos lugares de estacionamento, 

atendendo ao nº 5, do artigo 12º do regulamento do PDM deverá ser 

tomada pela Câmara Municipal. -------------------------------------- 
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6.2. Relativamente às alterações de configuração interior pressupondo 
que não alteram a estabilidade, e a alteração à configuração das 

caixilharias, constituíram obras não sujeitas a controle prévio, por 

enquadramento na alínea b), do nº 1 do artigo 6º do RJUE. -----------   

6.3. Nesse pressuposto, e por enquadramento no nº 2, do artigo 83º, 
do RJUE, as obras não sujeitas a controlo prévio podem ser efetuadas 

sem dependência de comunicação prévia. Ressalvando que estão 

acompanhadas por termo de responsabilidade do técnico, assegurando o 

cumprimento de todas as normas técnicas e legais aplicáveis. -------- 

6.4. Salvo melhor opinião, estas alterações deverão ser averbadas ao 
alvará de obras após o pagamento das taxas no valor de 40,80€, conforme 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas: ----------------------------------------- 

  Descrição Un Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO        

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará 1 40,80 € 40,80 € 

  TOTAL      40,80 € 

 

7. PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------  

Em razão da análise da proposta apresentada, coloca-se à consideração 

superior a seguinte estratégia procedimental: ----------------------- 

7.1.1. Que seja aprovada a dispensa de previsão de lugar de 

estacionamento no interior do prédio, uma vez que se o prédio se situa 

no núcleo consolidado da Vila de Vidago, conforme nº 5, do artigo 12º 

do regulamento do PDM; ---------------------------------------------  

7.1.2. Na sequência da aprovação do ponto anterior, coloca-se 

ainda à aprovação superior, proposta de decisão de aprovação das 

alterações apresentadas, de acordo com o artigo 83º do RJUE. ------- 

7.1.3. Por último, a aprovação anteriormente proposta seja 

averbada no alvará de obras nº 128/20, após o pagamento da taxa no 

valor de 40,80€. ----------------------------------------------------  

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

Chaves, 24 fevereiro de 2022 ----------------------------------------                                                                                

A Técnica Superior, Susana Gomes Fernandes, Arquiteta. -------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18.03.2022: -----  

Visto. Atento o teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja adotada decisão de aprovação das alterações 

efetuadas no decurso da realização da operação urbanística licenciada 

a coberto do alvará nº 128/20, nos termos do item “7. Proposta de 

Decisão”, da informação infra. -------------------------------------- 

O pedido de licenciamento da respetiva operação urbanística, deve ser 

titulada por um aditamento ao alvará antes identificado, nos termos 

do preceituado no nº 7, do artigo 27º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação. ------------------------------------------ 

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

18.03.2022: ----------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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2.5. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO EM FRANCE, NA 

FREGUESIA DE MOREIRAS DO REQUERENTE FERNANDO RODRIGUES FIGUEIREDO. TEM 

PROCESSO Nº 1089/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 560/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 11.03.2022.- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1-INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 3003/21 e 70/22, referente ao 

processo n.º 1089/21, o Sr.º Fernando Rodrigues Figueiredo, na 

qualidade de proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das 

obras de construção1, de uma habitação unifamiliar e anexo, sito, em 

France, freguesia de Moreiras no concelho de Chaves. ---------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total de 920,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 479 NIP, da freguesia de Moreiras. ------------------------ 

1.3- De acordo com a Certidão das Finanças – Modelo 1 do IMI, o prédio 

urbano tem a área total de 1.125,05 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 479 NIP, da freguesia de Moreiras. ------------------------ 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 - Não foram encontrados antecedentes do processo, nos arquivos 

desta Edilidade. ---------------------------------------------------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

- Caderneta Predial Urbana; ----------------------------------------- 

- Certidão das Finanças – Modelo 1 do IMI; -------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do Plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização à escala 1:10.000; -------------------------- 

- Planta ortofotomapa à escala 1:250; ------------------------------- 

- Levantamento fotográfico ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------ 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; -------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; -------------------------------------------   

                                                           
1 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
 



                                                                F. 297 

                                                                  _____________________ 

 
- Alçados à escala de 1:100; ----------------------------------------

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; -------------------

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do Topógrafo; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento 

acústico; ----------------------------------------------------------  

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------ 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------ 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de construção de uma habitação unifamiliar. - 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta de construção 

de 126,71 m2 e de um anexo com a área de 98,65 m2. As edificações foram 

levadas a efeito sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio. ------------------------------------------------------------ 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 1.125,05 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 126,71 m2; --------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 126,71 m2; ---------------- 

- Área de implantação do anexo = 98,65 m2; -------------------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 98,65 m2; --------------------- 

- Número de pisos da habitação e anexo = 1; ------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T2; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 4,98 metros; -------------------------------- 

- Cércea do anexo = 4,87 metros; ------------------------------------ 

- Volumetria habitação = 408,00 m3; --------------------------------- 

- Volumetria anexo = 317,65 m3; ------------------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-02-17, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”15/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.4 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de habitação unifamiliar e anexo, objeto de pedido de 

legalização das obras de construção. -------------------------------- 

5.5- No que diz respeito às regras de edificabilidade e dado não ser 

possível definir uma moda da cércea ou um alinhamento dominante, 
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conforme o descrito na alínea a), do n.º2 do artigo 19.º da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, a edificabilidade do prédio 

a construir, é condicionada pelo índice de construção, pela cércea e 

pelo n.º de pisos, de acordo com o previsto na alínea a1), do n.º2 do 

artigo 19.º do referido diploma legal. ------------------------------ 

5.6- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 1.125,05 m2 x 0.80 m2/m2 = 

900,04 m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão 

preconiza uma área bruta de construção de 225,36 m2, o que implica um 

índice de utilização de 0,20 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção 

do local). ---------------------------------------------------------- 

5.7- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

5.8-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ----------------------------------------------- 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ---------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.295,23 euros. --------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

240,23 euros. ------------------------------------------------------- 

  7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 1.535,46 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------ 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que as edificações, se situam em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, 

com alguma naturalidade no meio em que se insere. ------------------- 

8.2- Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, na 

legalização das obras de construção, de uma habitação unifamiliar e 

anexo, respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos 

na alínea a1), da subalínea i), do n.º2, do artigo 19.º da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de propor: um 
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índice de construção de 0,20 m2/m2, uma cércea máxima de 4,98 metros e 

um número de pisos de 1. -------------------------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a cubos de granito e possui ligação à rede pública de água 

e esgotos. ---------------------------------------------------------- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, nas edificações, objeto de pedido de legalização das obras 

de construção, o título a emitir, será o Alvará de Autorização de 

Utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 

embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente à legalização da construção. --------- 

8.6- No entanto, no título – Alvará de Autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se à fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ----------------------------------------------

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; -------------------------------------------------------

8.6.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; ---------

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo Alvará de 

Autorização de Utilização do imóvel; --------------------------------

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar e anexo 

de apoio, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo Alvará de Autorização de Utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C do mesmo preceito regulamentar. ---------- 

ANEXO I -------------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010. ------------- 
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Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 126,71       126,71 

Anexo     98,65   98,65 

TOTAL 126,71 0,00 98,65 0,00 225,36 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------ 

 

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   5   19,33 96,65 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   

17,6

3   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   

39,8

0   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   

21,6

1   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   

34,1

2   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   

45,4

9   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na via 

pública / m       152,38   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       34   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 1.295,23   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas -------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo 

      

a) 
 Até 250 m2 1 79,75 € 79,75 € 

n.º11 

Anexo de apoio 
98,65 1,05 € 

      

103,58€ 

Art.76, 

n.º6 Vistoria 
 56,90€ 

       

56,90 € 

  TOTAL      240,23 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………..∑ 1.295,23 € + 240,23 € = 1.535,46 € 
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À Consideração Superior --------------------------------------------

Chaves, 11 de Março de 2022 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. --------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DOUTOR NUNO VAZ, DATADO 

DE 16.03.2022: ----------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.6. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA TRAVESSA 25 DE ABRIL, EM 

SANJURGE, FREGUESIA DE SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE DO REQUERENTE 

JOSÉ JOAQUIM CABELEIRA FERNANDES. TEM PROCESSO Nº 956/21 E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA MUNICIPAL Nº 572/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 11.03.2022. -------------------------- 

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 2670/21, referente ao processo n.º 

956/21, o Sr.º José Joaquim Cabeleira Fernandes, na qualidade de 

proprietário, apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma 

operação urbanística de edificação, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção2, de uma habitação unifamiliar, sito, na 

Travessa 25 de Abril - Sanjurge, União das freguesias de Santa 

Cruz7Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves. --------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 710,40 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2552 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1510/20210427, da União das freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. ------------------------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Não foram encontrados antecedentes do presente projeto. -------- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da conservatória do registo predial; ---------------------  

- Extrato da planta de ordenamento, do plano Diretor Municipal; ----- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

                                                           
2 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativos de inscrição dos técnicos em associação pública de 

caráter profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos;     ---------------------------------------  

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade acompanhado de 

relatório técnico; -------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de abastecimento de águas e 

águas residuais e relatório técnico; ------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Pedido de isenção de plano de acessibilidades; -------------------  

- Termo de responsabilidade do projeto de arranjos exteriores; ------ 

- Certificado Energético; ------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto acústico; -------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de segurança contra incêndio;  

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, de 16/12, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9/9, por se reportar à 

legalização das obras de construção de uma habitação unifamiliar. --- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

uma habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 

construção de 213,80 m2. -------------------------------------------- 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 710,40 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 158,43 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 212,80 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T3; ------ 

- Número de fogos = 1; ---------------------------------------------- 

- Cércea = 6,20 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 600,00 m3; ------------------------------------------- 

5.3- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-01-20, da qual resultou o “Auto de Vistoria 
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n.º”06/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. --------------------------------------  

5.4 - Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de habitação unifamiliar, objeto de pedido de legalização das 

obras de construção. ------------------------------------------------ 

5.5- A construção, segue os alinhamentos dominantes existentes e a 

manter na frente urbana em que se insere o prédio, de acordo com o 

disposto no artigo 26.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Chaves, publicado em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de 

Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ---------------------- 

5.6- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 6,20 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é esta a cércea, que apresenta maior extensão ao 

longo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------ 

5.7- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. 5.5- A construção, 

segue os alinhamentos dominantes existentes e a manter na frente urbana 

em que se insere o prédio, de acordo com o disposto no artigo 26.º, 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicado em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018. --------------------------------------------- 

5.8- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 5,56 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é esta a cércea, que apresenta maior extensão ao 

logo da frente urbana, em que o prédio se insere. ------------------  

5.9- A edificação destina-se “habitação unifamiliar”, o que se 

enquadra no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem 

já ou estão vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 

do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea a), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 309,30 euros. ----------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

136,65 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 445,95 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 
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8.1- Considerando, que o edifício, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ----------------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, na legalização 

das obras de construção de um edifício destinado “habitação 

unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter 

na envolvente imediata, os alinhamentos e recuos à via pública com a 

qual confronta e a moda da cércea. Neste sentido, pode-se concluir que 

projeto em causa respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, 

previstos no artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, em terra batida 

e possui ligação à rede pública de água e esgotos. ------------------ 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

      a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

      c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 81,15       81,15 

Piso 2 132,65       132,65 

TOTAL 213,80 0,00 0,00 0,00 213,80 
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QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)    ---------- 

 

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à 

portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou 

blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 

 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

          

  C - custo das obras existentes na 

via pública / m       55,73   €/m 

  m - frente do terreno que confronta 

com a via pública       22,2   

          

  Moradia unifamiliar         

  

 - alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 

309,3

0   € 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
0,00 € 

n.º 2 
Para habitação unifamiliar, por fogo       

a) 
 Até 250 m2  1 79,75 € 79,75 € 

b) 
 De 251 m2 a 500 m2 0 91,10 € 0,00 € 

c) 
 Superior a 500 m2 0 102,60 € 0,00 € 

Artigo 76.º 
Outras Vistorias 

   

n.º 6    Pela realização de outras vistorias não especialmente 

previstas 
  56,90 € 

  TOTAL      136,65 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………..∑ 309,30 € + 136,65 € = 445,95 € 

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

Chaves, 11 de Março de 2022 -----------------------------------------  

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 15.03.2022: -----  
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior. ---------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.º NUNO CHAVES, DATADO DE 

16.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.7. PEDIDO DE CERTIDÃO - PROCESSO 289/14 – MARIA JOSÉ TEIXEIRA DO 

NASCIMENTO – RUA CORONEL BENTO ROMA, 2º D, FRAÇÃO “E”, FREGUESIA DE 

SANTA MARIA MAIOR - INFORMAÇÃO N.º 80/UVCH/22, DA UNIDADE DE 

VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, DR EVA BASILIO, 

DATADA DE 17 DE MARÇO DE 2022. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------

1.1. A Sra. Maria José Teixeira do Nascimento na qualidade de 

proprietária, da fração “E”, do  prédio  urbano  sito  na  Rua  Coronel 

Bento Roma nº 14,  freguesia de  Santa  Maria  Maior, concelho  de  

Chaves,  inscrito  na  matriz predial  urbana  sob  o artigo 1319, 

fração “E” e descrito no registo predial da Conservatória com o nº 

1364/20130107 - E, vem através  do  requerimento  nº 2388/21, requerer  

ao abrigo do artigo 71º do Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho e 

ulteriores alterações (Estatuto dos Benefícios Fiscais – EBF) a 

“renovação por mais cinco anos da isenção do IMI (e respetiva emissão 

de certidão comprovativa que o edifício ou fração identificado, se 

localiza em Área de Reabilitação Urbana, passível dessa renovação de 

isenção de IMI nos termos daquele estatuto – EBF)”. -----------------

-1.2. Mais se informa que, “nos termos daquelas disposições legais, 

que o prédio/fração em causa cumpre os requisitos necessários à 

renovação de tal benefício fiscal uma vez que este está afeto, desde 

a conclusão das respetivas obras de reabilitação, a arrendamento para 

habitação permanente”. ----------------------------------------------

1.3. Com o requerimento apresentou os seguintes documentos: --------- 

• Cópia do Cartão de Cidadão; ------------------------------------ 

• Certidão de Teor do Prédio Urbano; ----------------------------- 

• Certidão do Registo Predial; ----------------------------------- 

• Contrato de Arrendamento – Habitação Permanente; --------------- 

• Os três últimos Recibos Eletrónicos de Rendas; ----------------- 

• Alvará de Autorização de Utilização nº 34/16; ------------------ 

• Certidão emitida a 10 de outubro de 2016 por este Município, para 

efeitos de Isenção de IMI; ------------------------------------------ 

• Certidão de não dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira; e -- 

• Declaração de não divida à Segurança Social. ------------------- 

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

2.1. A requerente promoveu a realização de obras de reabilitação 

urbana, cujo processo consta do arquivo municipal, com o nº 289/14 e 

tiveram início em 19 de dezembro de 2015 e término a 16 de junho de 

2016, tendo sido emitido o alvará de autorização de utilização nº 

34/16 em 28 de março de 2016. ---------------------------------------
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2.2. No dia 10 de outubro de 2016, foi passada uma certidão, a pedido 

da requerente, para efeitos de isenção do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), pelo período de cinco anos, nos termos do nº 7 de artigo 

71º do Estatuto do Benefícios Fiscais, após deliberações dos órgãos 

Municipais – Câmara e Assembleia Municipal de 22 de julho de 2016 e 

28 de setembro de 2016, respetivamente. ----------------------------- 

2.3. Através de requerimento nº 2899/21, a Sra. Maria José Teixeira 

do Nascimento, requereu vistoria para determinar o estado de 

conservação da fração “E”, e anexou a junção de elementos em falta 

mencionados na informação 327/UVCH/2021, nomeadamente a Certidão de 

não dívida à Autoridade Tributaria e Aduaneira e Declaração de não 

dívida à Segurança Social. ------------------------------------------

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO E CONSIDERAÇÕES ---------------- 

3.1. A  legislação  que  vigorava  à  data  da  obra  que  a  Sra. 

Maria  José Teixeira do Nascimento, levou  a efeito  de  reabilitação  

urbana  inserida na  ARU (Área de Reabilitação Urbana),  eram passíveis  

de  isenção  do  Imposto  Municipal sobre  Imóveis (IMI)  por  um  

período  de cinco anos,  a  contar  do  ano  inclusive,  da  conclusão  

da reabilitação,  podendo  ser  renovada  por  um  período  adicional  

de  cinco  anos,  ao  abrigo do então nº 7, do artigo 71º do Estatuto 

do Benefícios Fiscais (EBF). ---------------------------------------- 

3.2. Invocado pela requerente, o artigo 71º, do EBF, que se encontra 

atualmente alterado pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, pelo que 

na sua nova redação, o referido Decreto-Lei do Estatuto do Benefícios 

Fiscais, deixou de prever a isenção do IMI relativamente aos prédios 

objeto de ações de reabilitação e passou a regular somente os 

incentivos fiscais em matéria de IRS e mais-valias, sendo que a isenção 

de IMI e a sua renovação passou a ser prevista no artigo 45º do 

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

3.3. Tendo em conta que o Município de Chaves aprovou recentemente o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020) a 

formalização do pedido deu cumprimento ao estabelecido no artigo 14º 

do referido Regulamento, isto é: ----------------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio - Apresentada; ---------------------- 

b) Certidão do Registo Predial - 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. -------------------------------------------------------

3.4. É necessário que a requerente tenha a situação regularizada no 

que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do artigo 

5 º do Regulamento). ------------------------------------------------ 

3.5. Com a apresentação dos documentos referidos anteriormente, a Sra. 

Maria José Teixeira do Nascimento, requereu vistoria à fração “E”, do 

prédio em causa, (alínea b) do artigo 14º do Regulamento) de forma a 

confirmar a manutenção do estado de conservação da mesma. ----------- 

3.6. Em 15 de fevereiro de 2022 a comissão de vistorias municipal, 

realizou vistoria para determinar o estado de conservação da fração 

“E”, classificando-a como Excelente – nível 5, conforme consta da 

ficha de avaliação, anexa ao processo. ------------------------------ 

3.7. Tendo em consideração o descrito no paragrafo anterior, o estado 

de conservação cumpre os requisitos necessários, isto é, a fração 

autónoma “E” mantem o nível de estado de conservação de Excelente, 

pelas obras à data levadas a efeito pela proprietária do imóvel. --- 
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3.8. Neste sentido, será de considerar para a renovação de isenção de 

IMI por um período de 5 anos, a taxa de 0,300%, que resulta numa 

redução de receita para o município, sendo neste caso e de acordo com 

a avaliação do perito, obtida através das cadernetas prediais 

fornecidas pela requerente: ----------------------------------------- 
IMÓVEL 

Artigo Matricial 1319 º 

Urbano 

Fração Afetação Avaliação VPT 

IMI 

(1 ano) (5 anos) 

E Habitação 2016 27.739,95€ 83,22€ 416,10€ 

3.9. Assim, o município perderá receita anual no valor de 83,22€ e de 

416,10€ durante os 5 anos da isenção de IMI, referentes à fração “E” 

objeto de apreciação. -----------------------------------------------

4. CONCLUSÃO -------------------------------------------------------- 

4.1. Em face do exposto na presente informação, proponho a emissão de 

certidão para efeitos de renovação de isenção de IMI, para a fração 

“E” do prédio urbano com o artigo matricial nº 1319, em nome da Sra. 

Maria José Teixeira do Nascimento, com número de identificação fiscal 

nº 192.027.344, por um período de cinco anos, dando cumprimento ao 

disposto na aliena a), do nº 2, do artigo 45º do EBF. --------------- 

4.2. Considerando ainda que os documentos apresentados pela requerente 

estão de acordo com o exigido no artigo 14º do Regulamento nº 713/2020 

de 27 de agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios 

Fiscais do Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o 

reconhecimento das isenções) está em condições de ser presente em 

reunião de Câmara Municipal, no sentido do órgão municipal deliberar 

sobre a presente proposta, conforme o disposto no nº 9, do artigo 16º, 

do regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais. ---------------------------------------------------

4.3. Em caso de aprovação em reunião de Câmara Municipal, o pedido de 

renovação de isenção de IMI, deverá posteriormente ser remitido à 

unidade orgânica do Município encarregue de comunicar à Autoridade 

Tributária e Aduaneira. --------------------------------------------- 

4.4. Notificar a requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 17 de março de 2022 ------------------------------------------

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

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

Eva Basílio --------------------------------------------------------

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DR. RUI 

LOPES, DE 18 DE MARÇO DE 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. ----------------------------------------

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DA DOTGU, ARQ. SOFIA COSTA GOMES, DATADO 

DE 21.03.2022: ------------------------------------------------------ 

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo Municipal. ---------- 

DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

22.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------ 
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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. --------------------------------------------- 

 

 

2.8. EDIFICAÇÃO DE CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO EM VILARELHO DA 

RAIA. APRESENTA PROJETO DE ESPECIALIDADES A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE CHAVES. TEM PROCESSO Nº 440/97 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 

639/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 22.03.2022. ------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 302/22 e 580/22, referente ao 

processo n.º 440/97, a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, na 

qualidade de proprietária, apresenta projetos de especialidades, 

relativos a obras de ampliação3 e alteração4, de um edifício, destinado 

a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos (ERPI) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD) modalidade atendimento e arquivo”, sito em 

Vilarelho da Raia, freguesia de Vilarelho da Raia no concelho de 

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

1.2- LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.2.1- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial, 

o prédio urbano tem a área total de 3.230,00 m2, está inscrito na 

matriz urbana com o n.º 1024 e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 100/19870325, da freguesia de Vilarelho da Raia. -- 

1.3- ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.3.1-Alvará de obras de construção n.º 18/06, para construção de um 

edifício destinado a Prestação de Serviços - “Centro de Noite” (CDIA), 

a área bruta de construção de 418,10 m2, distribuídos por dois pisos 

– cave e r/chão. ---------------------------------------------------- 

1.3.2- Alvará de Autorização de Utilização n.º 122/07, para “Centro 

de Noite”. ---------------------------------------------------------- 

1.3.3- Alvará de obras de instalação n.º 281/07, para instalação de 

depósito de gás. ---------------------------------------------------- 

1.3.4- Alvará de Autorização de Utilização n.º 152/08, para “Lar de 

Idosos”. ----------------------------------------------------------- 

1.3.5- O requerente apresentou sob o requerimento n.º 2730/20, pedido 

de aprovação do projeto de arquitetura de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de ampliação e alteração, de um 

edifício destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosas”, nos 

termos do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado 

e republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo 

sido aprovado condicionado, por deliberação de câmara datada de 07 de 

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

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

                                                           
3 «Obras de ampliação» as obras de que resulte o aumento da área de 

pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de uma edificação 

existente; --------------------------------------------------------- 
4 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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2.1- NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob o requerimento n.º302/22, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do Dec.- Lei555/99 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por 

se tratar do pedido de aprovação dos projetos de especialidades. ---- 

2.2- Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

 2.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 21 A, o prédio está inserido em dois espaços distintos: espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – na categoria 1.3- Outros 

Aglomerados e em espaço de classe 4, espaços agrícolas e florestais, 

categoria 4.2 – espaço agrícola, subcategoria 4.2. A – espaços 

agrícolas defendidos (RAN). ----------------------------------------- 

3- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ---------------------------------------- 

3.1- O requerente propõe, para o prédio urbano, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 3.709,67 m2 (carece de correção na CRP); ----------- 

- Área de implantação = 935,75 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1.565,35 m2; --------------------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 1; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 1; -------------------- 

-Utilização prevista = “ERPI e SAD modalidade atendimento e arquivo”; 

- Cércea = 6,85 m; -------------------------------------------------- 

- Volumetria do edifício = 7.395,00 m3; ----------------------------- 

3.2- No âmbito do presente projeto, referente a obras de construção 

de um edifício, destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosas”, foram consultadas pelo requerente as seguintes entidades, nos 

termos do disposto no artigo 13-B.º, do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE) e conforme previsto no Decreto-Lei 64/07 e 

ulteriores alterações, designadamente: ------------------------------ 

3.2.1- ARS Norte, emite parecer favorável datado de 2022-02-25, nos 

termos da informação anexa ao processo; ----------------------------- 

3.2.2- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a qual, emitiu 

parecer favorável datado de 2022-02-24, nos termos da informação anexa 

ao processo; -------------------------------------------------------- 

3.3.3 - Instituto da Segurança Social, I.P., a qual, emitiu parecer 

favorável datado de 2021-02-17, nos termos da informação anexa ao 

processo; ---------------------------------------------------------- 

3.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente: --------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio; ----------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

- Projeto de instalações eletromecânicas, incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias. ---------------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

4.1- De acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 1.649,54 euros. -------------------------------------- 

4.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 
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pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

545,20 euros. ------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 2.194,74 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

4.4- A irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também abreviadamente 

denominada de Santa Casa da Misericórdia de Chaves, ou Misericórdia 

de Chaves, solicita, isenção do pagamento das taxas de infraestruturas 

e administrativas associadas à operação urbanística em apreciação. -- 

4.5- Sobre esta matéria, o n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários. 

4.6- Sendo certo ainda que, ao abrigo do disposto no art.º 20, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua 

sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou 

deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

direito privado sem fins lucrativos, desde que: --------------------- 

4.6.1- Tais operações se destinem à realização dos correspondentes 

fins estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado; ------------------------------------------------------ 

4.6.2- A concessão da isenção seja analisada caso a caso, pela Câmara 

Municipal, na sequência de requerimento devidamente fundamentado e 

subscrito pela entidade interessada; -------------------------------- 

4.6.3- O pedido de isenção referido nas alíneas anteriores, seja 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades requerentes, bem como da sua finalidade estatutária; ------ 

4.7- A irmandade da Santa Casa da Misericórdia, também abreviadamente 

denominada de Santa Casa da Misericórdia de Chaves, ou Misericórdia 

de Chaves, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, tem 

a sua sede e exerce a sua ação no Município de Chaves, aí podendo 

estabelecer delegações, não tendo, nesta justa medida, quaisquer fins 

lucrativos. -------------------------------------------------------- 

4.8- O requerimento encontra-se instruído com os documentos 

comprovativos da natureza jurídica da associação, bem como da sua 

finalidade estatutária. --------------------------------------------- 

4.9- Nos termos dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

a mesma tem por objetivo criar estruturas de apoio aos idosos, jovens 

e às crianças. ------------------------------------------------------ 

4.10- A operação urbanística, em causa, - obras de alteração e 

ampliação, de um conjunto de serviços, designadamente, do edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosos” (ERPI) e SAD 

modalidade atendimento e arquivo, enquadra-se, no escopo social da 

Santa Casa da Misericórdia de Chaves. ------------------------------- 
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4.11- A situação contributiva da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

encontra-se devidamente regularizada, conforme comprovam as certidões 

emitidas pelos serviços de finanças de Chaves e pela Segurança Social. 

4.12- Nestes termos, julgo, salvo melhor opinião, que a Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, reúne todos os requisitos para que lhe sejam 

concedidas as isenções requeridas. ---------------------------------- 

5 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

5.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia. --------- 

5.2- Em coerência ainda, com a metodologia adotada, aquando da 

apreciação dos projetos de especialidades de operações urbanísticas, 

foi o processo encaminhado para parecer técnico da Divisão de Ambiente 

(DA). Em 21/02/2022, através da Informação/Proposta n. º 108/DA/2022, 

a DA, emitiu competente parecer, encontrando-se o mesmo, em anexo à 

presente informação, dando-se o seu teor como integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

5.3-Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades 

exigíveis nos termos da lei, caso seja, superiormente, deferido o 

pedido de licenciamento das obras de construção de um edifício 

destinado a, “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e SAD 

modalidade de atendimento e arquivo”, dispõe do prazo de 1 ano, a 

contar da data da notificação do ato de licenciamento, para requerer 

a emissão do respetivo alvará, de acordo com o n.º1, do artigo 76.º, 

do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores alterações. ------------ 

5.4- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o Presidente 

da Câmara Municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

prévia do interessado. ---------------------------------------------- 

5.5 - Considerando que, não é neste momento possível ser apresentada 

a Certidão da Conservatória do Registo predial, configurando a área 

do terreno de acordo com o levantamento topográfico apresentado e uma 

vez que tal condicionante é indispensável, para o licenciamento do 

imóvel em causa, o requerente ficará vinculado, a apresentar a Certidão 

atrás referida, aquando da apresentação dos subsequentes elementos 

para emissão de alvará. --------------------------------------------- 

6- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

6.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se superiormente 

adoção da seguinte estratégia procedimental: -----------------------

6.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 20.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pelo Presidente com delegação 

competências da Câmara Municipal, de acordo com o teor da proposta 

5/GAPV/2021, aprovado por deliberação do executivo municipal de 

19/10/2021; -------------------------------------------------------- 

6.1.2- O licenciamento das obras patenteadas no projeto a que se fez 

referência e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem a emissão do respetivo Alvará de obras de 

edificação, para obras de construção de um edifício destinado a, 

“Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD) modalidade atendimento e arquivo”; --------------- 

6.1.3 - Que ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 3, do art.º 

19 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, 
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e, tendo por base, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, 

isentar, a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, do pagamento das 

seguintes taxas: --------------------------------------------------- 

6.1.4- Taxas de infraestruturas urbanísticas, associadas às obras de 

construção de um edifício destinado a “Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI) e SAD modalidade de atendimento e arquivo”, no 

valor de 1.649,54 € (mil seiscentos e quarenta e nove euros e cinquenta 

e quatro cêntimos); ------------------------------------------------- 

6.1.5- Taxas administrativas associadas à realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende levar a efeito, no valor de 

545,20 € (quinhentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos); ---- 

6.2 - Caso seja adotada a decisão proposta no anterior ponto 6.1.3, 

de isentar a “Santa Casa da Misericórdia de Chaves”, do pagamento das 

taxas de infraestruturas urbanísticas e administrativas, aplicáveis à 

operação urbanística, dê-se conhecimento à Divisão de Gestão 

Financeira. -------------------------------------------------------- 

6.3 - Caso seja adotada a decisão, recomendada no anterior ponto 6.1.2, 

dispõe o requerente, de um prazo de um ano para apresentar nestes 

serviços os elementos constantes do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 

216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo alvará 

de licença de construção, designadamente: --------------------------- 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; ------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde. --------------------------------------- 

ANEXO I -------------------------------------------------------------

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso -1   689,10     689,10 

Piso 0   876,25     876,25 

TOTAL 0,00 1565,35 0,00 0,00 1565,35 

Altura – 6,85 ml ----------------------------------------------------                              

Volume –7.395,00 m3 ----------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T) ------------- 

 
QUADRO 

I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE 

VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5   13,08 65,40 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   0,00 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 -Pavimento (Betonilha ou blocos de betão)   0   15,92 0,00 €/m 
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 - Pavimento (Mosaico)   0   25,02 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 1   45,49   45,49 €/m 
         

C - custo das obras existentes na via pública / m       166,62   €/m  
m - frente do terreno que confronta com a via 

pública       33   

 N - número de pisos         2   
        

 

Edifícios destinados exclusivamente a fins 

comerciais e/ou industriais e armazéns       

  - alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º        

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 1.649,54   € 

 

QUADRO II -------------------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     -------------------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo 

II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 

66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
68,40 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 

      

a) 
 Até 300 m2 de área bruta de construção 0 113,95 € 0,00 € 

b) 
 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 1 227,80 € 227,80 € 

c) 
 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 0 569,60 € 0,00 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 20 12,45 € 249,00 € 

  TOTAL      545,20 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………….∑1.649,54 € + 545.20 € = 2.194,74 € 

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

Chaves, 22 de Março de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Branca Gil Ferreira. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 24.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

24.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica. ----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.9. PEDIDO DE VISTORIA TÉCNICA A EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DA FIGUEIRA 

Nº 10 NA MADALENA, UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MADALENA E SAMAIÕES, DO 

RQUERENTE ALBERTINO BRANCO DOS SANTOS. TEM PROCESSO Nº 791/21 E 

INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 643/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO REI, DATADA DE 22.03.2022. --------------   

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

2284/21, constante no processo nº 791/21, o Sr.º Albertino Branco dos 

Santos, na qualidade de munícipe atento, solicitou a realização de 

vistoria técnica, nos termos do disposto no artigo 90º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, na sua versão final. ----------------------------- 

2-ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto referido em epígrafe, não existem quaisquer 

antecedentes, em nome do proprietário do imóvel, objeto do presente 

pedido de vistoria técnica. ----------------------------------------- 

3-PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO --------------------------  

No seguimento da reclamação, apresentada pelo Sr.º Alberto Branco dos 

Santos, na qualidade de munícipe atento, acerca do estado de 

conservação e de salubridade do imóvel, sito na Rua da Figueira nº 11, 

foram encetados os seguintes procedimentos: ------------------------- 

3.1-INFORMAÇÃO Nº 2088/SCOU/2021, de 04-11-2021, propondo-se a 

realização de vistoria técnica a 16 de novembro de 2021, ao edifício  

situado na Rua da Figueira, nº 11, propriedade do Sr.º José Salgueiro 

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

3.2-Mediante o ofício com a referência 424/DGOT/2021, datado de 08-

11-2021 e registado no Serviço de Expediente com o nº 3268, o Srº 

Albertino Branco dos Santos, residente na Rua da Figueira nº 11, 5400 

– 251 CHAVES, tomou conhecimento do dia previsto para a concretização 

da vistoria técnica ao edifício supra - referido. ------------------- 

3.3-Realização no dia 16 de novembro 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 imóvel, situado na Rua da Figueira, nº 11 na Madalena.  

3.4-Em anexo ao requerimento registado com o nº 2284/21, constam 

fotografias retratando o estado de conservação do edifício, objeto de 

vistoria técnica. -------------------------------------------------- 

4-DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS PROPOSTAS NO AUTO DE VISTORIA DE 16-11-2021 

4.1-No seguimento da reclamação, apresentada pelo requerente, acerca 

do estado de conservação e de  salubridade do edifício,  em ruinas,  

sito na Rua da Figueira, nº 11, na Madalena, 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 

VISTORIA, o qual se reproduz para todos os efeitos legais, na presente 

informação técnica. ------------------------------------------------- 

4.2-De modo a suprimir as anomalias descritas no item 2.1 e 2.2 do 

Auto de Vistoria Técnica e para melhoria da segurança e salubridade 

do edifício, situado na Rua da Figueira, nº 11, na Madalena, 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, com 

posteriores alterações, com a realização das seguintes obras: ------- 

a) Remoção das telhas situadas no beiral, do telhado, no alçado 

confinante com o arruamento público, para segurança das pessoas que 

circulam naquele acesso pedonal. ------------------------------------ 

b) Vedação de janelas e portas, de forma a impossibilitar a entrada 

de pessoas e animais. ----------------------------------------------- 

4.3-O prazo proposto pela comissão de vistorias, para a realização das 

obras, mencionadas nas alíneas a) e b) do item 4.2, da presente 

informação técnica é fixado em 60 dias. --------------------------- 

5-PROPOSTAS DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação,  
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tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a  seguinte estratégia 

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

5.1- Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

• Delibere, nos termos do disposto do artigo 89º do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16/12, com posteriores alterações, tomar conhecimento do 

AUTO DE VISTORIA TÉCNICA, lavrado a 16 de novembro de 2021, pela 

Comissão de Vistorias. ----------------------------------------------  

• Determinar a realização das medidas corretivas adequadas, nos 

termos do disposto no nº 2 do artigo 89º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16/12, com posteriores alterações, de modo a suprimir as anomalias 

descritas nos itens 2.1 e 2.2 do Auto de Vistoria Técnica e para 

melhoria da segurança e salubridade do edifício, situado na Rua da 

Figueira, nº 11, na Madalena. ---------------------------------------   

5.2-Dê-se a conhecer a resolução que recair sobre a presente informação 

técnica ao proprietário do imóvel, objeto da vistoria técnica supra- 

referida: ---------------------------------------------------------- 

• Sr.º José Salgueiro Vaz, Rua da Figueira, nº 11, Madalena, 5400-

250 – CHAVES. ------------------------------------------------------ 

5.3-Notificar o Sr.º  Albertino Branco dos Santos, residente na Rua 

da Figueira, nº 10, Madalena, 5400-250 CHAVES,  da  resolução  que 

recair, sobre a presente informação técnica. ------------------------ 

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

Chaves, 22 de março   de 2022 --------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Conceição Rei. ---------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 25.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

25.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica. ----------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.10. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA DE SÃO TIAGO NO 

CASTELO DAS EIRAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DAS EIRAS, SÃO JULIÃO DE 

MONTENEGRO E CELA DA REQUERENTE CAROLINA SILVA GUIMARÃES. TEM PROCESSO 

Nº 9/22 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 626/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 18.03.2022. --------- 

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 n.º 

17/22, referente ao processo n.º 9/22, as Sr.ª Carolina Silva Guimarães 

e Maria Eugénia Barreira Espinho solicitam  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 



                                                                F. 17 

                                                                  _____________________ 

 
da Urbanização e da Edificação (de seguida designado por RMUE), a  

legalização  da obra referente à construção de imóvel destinado a 

habitação unifamiliar. ---------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

Não se vislumbram antecedentes ao processo. ------------------------- 

3. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

3.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

3.2. - 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 menção expressa que o edifício anexo a que 

respeita o pedido foi objeto de legalização. ----------------------- 

3.3.  - 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 se insere em espaço de 

classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. -------------------------------------------------------  

4. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE     ---------------------------------- 

4.1. 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 com exceção de: --------------------------- 

• Certidão da conservatória do registo predial do prédio urbano 

com retificação da área em consonância com os restantes elementos do 

processo, onde conste a área total do prédio. ----------------------- 

4.2. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
Da análise do projeto de arquitetura apresentado verifica-se que o 

requerente levou a efeito a construção de imóvel de 2 pisos sendo um 

abaixo da cota de soleira, numa área bruta de 120,29m2 e num terreno 

com uma área de 154.46m2. ------------------------------------------ 

4.3. Análise da pretensão ------------------------------------------  
É pretensão do requerente a legalização do imóvel acima caracterizado. 

Verifica-se que o edificado, cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM a saber: -----------------------------------------------------

Face à localização da pretensão  e dado a impossibilidade de definir uma 

moda conforme o descrito na alínea a) do nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM  a edificabilidade na parcela  é condicionada pelo descrito na  

alínea a1). ------------------------------------------------------------- 

Verifica-se cumprimento do aí estabelecido dado que o índice Ic<0,8 a 

construção é de um piso com uma cércea inferior a 7.5m. ----------------- 

Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 65% da 

área do terreno, cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado. --- 

A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano. ----- 

Não é prevista a criação de lugar de estacionamento dentro do perímetro 

do terreno nos termos no ponto 5 do artigo 12º do Regulamento do PDM. 

O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 

do art.º 20º do RJUE. ----------------------------------------------- 
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4.4. 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 

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 

instrutoriamente o procedimento de legalização. --------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº10/2022, a comissão 

considerou que não havia necessidade de efetuar obras de correção. -- 

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

• A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída (A 

CRP deverá ser retificada em termos de área). ----------------------- 

•  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

Diretor Municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

• Por vistoria realizada a 3 de fevereiro constata-se não haver 

objeções à legalização da operação urbanística em causa. ------------ 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo a todo o supracitado no ponto 3 da presente informação e 

conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente à edificação do 

imóvel, após demolição de preexistência destinado a habitação, 

caracterizada no ponto 4.2 da presente informação. ------------------ 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo Alvará 

de Autorização de Utilização(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, condicionado este, no entanto, à apresentação da 

certidão de registo predial com as áreas e descrição corrigida face 

aos valores patentes no presente procedimento. ---------------------- 

Nos termos do artigo nº 117 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 386.78 € de acordo com O mapa de medição em anexo: ---- 

Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas-(TA)    ------------------------- 

 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    
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Artigo 66.º Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de edificação    
n.º 1 

Analogia a Emissão de alvará de licença (taxa geral) 1 
 

68.40€ 

n.º 2 
Para habitação uni-familiar  

a) 
Até 250m2 1 79.75 € 79.75 € 

 TOTAL    
148.15€, 

- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (TI)      

QUADRO I    custos (C) Ci/m 

  s/n larg. C/m C/m2 Ci/m-€ /m 

 Faixa de rodagem      
 

      
 

- Granito (calçada a cubos)  4.46  13.08 58.34 

REDE DE ÁGUA 1  21.61  21.61 

REDE DE ESGOTOS 1  34.12  34.12 

C - custo das obras existentes na via pública / m- €/m     114.07 

m - frente do terreno que confronta com a via pública     4.5 

Moradia unifamiliar - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º       

 T = C x m x 0,25    T = €128.33 

 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,60 € 29,60 € 

n.º 2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido 

no número 1 
1 11.35 € 11.35 € 

  TOTAL      40.95€ 

     

- Cálculo das taxas de vistorias TV 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 
Taxa geral para a realização de vistoria 1 56.90 € 56.90€ 

n.º 2 
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação  1   

2j) 
Habitação unifamiliar 1 12.45 € 12.45 € 

  TOTAL      69.35 € 

Valor total das taxas ----------------------------------------------- 

taxas administrativas -TA 148.15€,  

taxas de infraestruturas -TI 128.33€   

taxas de autorização de utilização TAU         40.95€  

taxas de vistorias TV 69.35 €  

Valor total  386.78 €  

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

Chaves,18 de março de 2022 ------------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Maria João Chaves. ----------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 24.03.2022: -----  
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que o processo seja presente à reunião 

do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior. ---------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

25.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.11. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – OBRAS DE ALTERAÇÃO NA RUA 

25 DE ABRIL Nº 55 EM CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA, FREGUESIA DE CIMO 

DE VILA DA CASTANHEIRA, CHAVES, DO REQUERENTE HUMBERTO AUGUSTO 

GONÇALVES. TEM PROCESSO Nº 1085/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 

664/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, 

DATADA DE 25.03.2022. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. Introdução ---------------------------------------------------- 

1.1. Requerimento -------------------------------------------------- 
Vem o Sr. Humberto Augusto Gonçalves na qualidade de proprietário 

através do requerimento n.º 2992/21 e nº 308/22    dar início ao 

processo nº1085/21 com vista à legalização de obras de alteração 

levadas a efeito numa habitação, licenciada com o alvará nº258/73, nos 

termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (doravante designado por RJUE), bem como 

pelo artigo 73 º-C do Regulamento Municipal de Urbanização e edificação 

(RMUE), situado na rua 25 de abril nº55 em Cimo de Vila da Castanheira.  

1.2. Antecedentes: ------------------------------------------------- 
Existe nesta edilidade os seguintes elementos: ---------------------- 

1.2.1.  LO nº256/73 em nome do atual proprietário e referente à 

construção de imóvel destinado a habitação de 2 pisos numa área de 

implantação de 7x9= 63m2, e área bruta de construção de 126m2. 

1.2.2. Por processo nº857/18 na qualidade de proprietário através 

do requerimento n.º 2241/18 e n.º 2500/18 (processo n.º 857/18) vem  

apresentar elementos  com vista à legalização  de uma operação 

urbanística de edificação de um muro de vedação. A 2 de outubro do 

2018 ano foi lavrado auto de embargo e suspensão de obras particulares,  

referente  às obras de construção de muro de vedação com altura 

variável de 0.80 m a 1.40 m, uma extensão de 50 metros a confinar com 

a via pública. A licença especial de legalização, no referente ao muro 

foi emitida por alvará nº3/22. -------------------------------------- 

1.2.3. Processo nº799/19 referente à obra de edificação/alteração 

de um armazém no mesmo terreno. Este processo encontra-se caducado. - 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC - Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 
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disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no caso da presente alteração), 

no qual deverá constar 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 ao pedido em análise se insere em espaço de 

classe 1 – Espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros 

Aglomerados. ------------------------------------------------------- 

3. CARACTERIZAÇÃO E 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,  com exceção da certidão de registo predial. 

3.2. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
Da análise do projeto de arquitetura apresentado verifica-se que o 

requerente procedeu a obras de alteração do imóvel de forma a que, o 

mesmo ficou com as seguintes características: ----------------------- 

 
Assim, em relação ao projeto licenciado existe uma ampliação de 

198.72m2-126m2=72.72m2. -------------------------------------------- 

3.3. Análise da pretensão ------------------------------------------ 
É pretensão do requerente a legalização das alterações ao imóvel acima 

caracterizado. ------------------------------------------------

Verifica-se que o edificado cumpre o nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM a saber: ---------------------------------------------------- 

Face à localização da pretensão e dado à impossibilidade de definir uma 

moda, conforme o descrito na alínea a) do nº2 do artigo 19 do regulamento 

do PDM, a edificabilidade na parcela é condicionada pelo descrito na alínea 

a1). -------------------------------------------------------------------- 

Verifica-se o cumprimento do aí estabelecido dado que o índice Ic<0,8 da 

construção é de um piso com uma cércea inferior a 7.5m. ----------------- 

Verifica-se ainda que a área total de implantação é inferior a 65% da 

área do terreno, cumprindo assim a alínea d) do mesmo articulado. --- 

A implantação da construção encontra-se toda em espaço urbano. ------ 

O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no nº1 e 2 

do art. 20º do RJUE. ------------------------------------------------ 

3.4. Análise face às vistorias prévias previstas nos termos do artigo 
73º-C do RMUE ------------------------------------------------------- 

O procedimento de legalização foi precedido de vistoria prévia em 

conformidade com o disposto no nº6 do artigo 73º-C do RMUE, que tem 

como objetivo apurar o estado geral de conservação da edificação, bem 

como a sua inserção urbana, de acordo com a avaliação material que, 

sobre a matéria, possa ser, objetivamente realizada, no âmbito de tal 
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diligência, validando todos os elementos probatórios que acompanham 

instrutoriamente o procedimento de legalização. --------------------- 

Na conclusão praticada no auto de vistoria nº21/2022 a comissão 

considerou que não havia necessidade de efetuar obras de correção. -- 

4. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

Face ao anteriormente citado verifica-se que: ----------------------- 

• A pretensão do requerente encontra-se devidamente instruída. --  

• O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

Diretor Municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

• Por vistoria realizada a 10 de março, constata-se que não há 

objeções à legalização da operação urbanística em causa, tendo sido 

informado o requerente que deveria acautelar a colocação de 

corrimão/guardas nas escadas interiores. --------------------------- 

5. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

 Atendendo a todo o supracitado no ponto 3 da presente informação 

e conclusão descrita no ponto 4, sou a propor o deferimento do pedido 

de legalização da operação urbanística correspondente à alteração da 

edificação do imóvel, com licença nº 258/73 destinado a habitação, 

caracterizada no ponto 3.2 da presente informação. ----------------- 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo. ---------------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar (que 

originou uma ampliação de 72.72m2), o interessado deverá, nos termos 

do preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, 

a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. Refira-se ainda que, a emissão do título-autorização de 

utilização com menção expressa que a edificação/alteração foi sujeita 

ao procedimento de legalização ficará ainda, condicionada ao pagamento 

das correspondentes taxas municipais e da apresentação da certidão de 

registo predial. ---------------------------------------------------- 

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 315.90€, de acordo com mapa de medição em anexo: ------- 

Anexo: Cálculo do valor das taxas municipais ------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas-(TA)     ------------------------ 

 

 Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO    

Secção IV EDIFICAÇÕES    
Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)    

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação    
n.º 1 

Analogia a Emissão de alvará de licença (taxa geral) 1 
 

68.40€ 

n.º 2 
Para habitação uni -familiar  

a) 
Até 250m2 1 79.75 € 79.75 € 

 TOTAL    
148.15€ 
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- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) 

Face à ampliação de 72.72m2 

5 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     

QUADRO II      

 

 s/n C/m2 

Custo 

(C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem     

- Semipenetração betuminosa 1 0.23 0.23  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  

REDE DE ESGOTOS 1 0.33 0.33  

       

C - custo das obras existentes na via pública   0.79    

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   72.72 m2 

Ampliações de moradias unifamiliares existentes, desde que a área bruta de 

construção seja superior a 20 m2  

- n.º 3 do artigo 25.º      
    

 T = C x A  T = 57.45  € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU 

 

  Autorização de utilização Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 72.º Autorização de Utilização       

n.º 1 
Concessão de autorização de utilização (taxa geral) 1 29,60 € 29,60 € 

n.º 2 Para habitação, por fogo, acresce ao valor referido no 

número 1 
1 11.35 € 11.35 € 

  TOTAL      40.95€ 

     

- Cálculo das taxas de vistorias TV 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção V CONCESSÃO DE ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO       

Artigo 75º Vistoria para efeito de autorização       

n.º 1 

Taxa geral para a realização de vistoria 
1 

56.90 

€ 
56.90€ 

n.º 2 
Acresce ao valor em 1 por cada unidade de ocupação  1   

2j) 

Habitação unifamiliar 
1 

12.45 

€ 
12.45 € 

  TOTAL      69.35 € 

Valor total das taxas 

Taxas administrativas -TA 148.15€,  

taxas de infraestruturas -TI 57.45€   

taxas de autorização de utilização TAU         40.95€  

taxas de vistorias TV 69.35 €  

Valor total  315.90€  

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

Chaves,25 de março de 2022 ------------------------------------------

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Maria João Chaves. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 28.03.2022: -----  

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 
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do Executivo municipal para efeitos de deliberação quanto ao proposto 

na informação técnica infra. À consideração superior. ---------------  

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR NUNO CHAVES, DATADO DE 

28.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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 ARMAZÉM AGRÍCOLA PARA A CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM 

AGRÍCOLA E DE ANEXO NO LUGAR DA FONTE DO LAMEIRO EM VALDANTA, DO 

REQUERENTE MOISÉS MORAIS DA COSTA. TEM PROCESSO Nº 1028/21 E INFORMAÇÃO 

TÉCNICA MUNICIPAL Nº 553/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 10.03.2022. ------------------- 

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 2845/21 e 233/22, referente ao 

processo n.º 1028/21, o Sr.º Moisés Morais da Costa, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de construção5 de um armazém agrícola e anexo de apoio, sito, no lugar 

de Fonte de Lameiro, freguesia de Valdanta no concelho de Chaves. -- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 1.870,00 m2 e está 

inscrito na matriz com o n.º 606, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2169/20140512, da freguesia de Valdanta. ---------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 – Processo N.º 105/Fis/3021 – 1028/21. --------------------------

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 

22 de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma 

legalização, designadamente: ---------------------------------------- 

  - Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida 

pela conservatória do registo predial referente ao prédio; ----------  

 - Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do Plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

 - Planta de localização à escala 1:10.000; -------------------------- 

 - Planta ortofotomapa à escala 1:500; ------------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Calendarização; --------------------------------------------------- 

- Estimativa Orçamental; -------------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ----------------------------------- 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; -------------------------------- 

                                                           
5 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 250; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100; ----------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do Topógrafo; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de construção de um armazém agrícola. ------- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio está inserido em espaço de classe 4 – espaço 

agrícola e florestal - categoria 4.3 – espaço agroflorestal e na 

subcategoria 4.3.A – espaços agroflorestais comuns. ----------------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de construção de 

um armazém agrícola e anexo de apoio, com a área bruta de construção 

de 112,17 m2 (83,78 m2 + 28,39 m2). --------------------------------- 

5.2- Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-02-03, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”09/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. -------------------------------------- 

5.3- Da vistoria realizada, resultou parecer, no sentido de que, as 

obras de correção e adaptação propostas para o “armazém agrícola e 

anexo de apoio” e que visam o melhorar o seu enquadramento na 

envolvente, são as necessárias. É apresentada uma calendarização dos 

trabalhos adequada às obras a levar a efeito. ----------------------- 

5.4- As obras a legalizar, respeitam o índice de construção 

estabelecido para o local, que é nestes caso, porque a área do terreno 

é superior a 1000 m2 (área de 1.870,00 m2), calculado pela aplicação 

da seguinte fórmula: 250 m2 + 10% (A-1000 m2) = 337,00 m2 (máxima área 

bruta de construção permitida) > 112,17 m2 (área bruta de construção 

pretendida). -------------------------------------------------------

5.5- A edificação destina-se a “armazém de arrumos agrícolas”, o que 

se enquadra no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano 

Diretor Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4, são as 

áreas do território concelhio que possuem aptidões e características 

mais adequadas a atividades de tipo agrícola, pecuário, silvo-pastoril 

ou florestal. ------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura e dos projetos de especialidades, 

cujos teores se mostram adequados. ---------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1-Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao 

disposto no 3.4, do artigo 19., do Regulamento n.º 314/2010. -------- 
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7.2-As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, 

do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

170,85 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 170,85 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando que se trata de duas edificações, que foram iniciadas 

e atingiram um avançado estado de execução, sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. ----------------     

8.2- As edificações destinadas a “arrumos agrícolas”, de r/chão, com 

a área bruta de construção de 112,17 m2, respeitam o especificado na 

alínea b), do n.º 1, do art.º 36, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018. ------------------------------------------------ 

8.3 - O uso pretendido, destinado a “arrumos agrícolas”, enquadra-se 

no disposto na alínea d), do n.º 2, do art.º 7, do Plano Diretor 

Municipal, onde dispõe que, os espaços de classe 4 possuem aptidões e 

características mais adequadas a atividades de tipo agrícola, 

pecuário, silvo-pastoril ou florestal. ------------------------------ 

8.4- Constatando-se, que há necessidade de se realizarem obras de 

correção e/ou adaptação nas edificações, objeto de pedido de 

legalização das obras de construção, as quais, foram levadas a efeito 

sem os necessários atos administrativos de controlo prévio e que é 

apresentada, uma calendarização de trabalhos, necessários, para levar 

a efeito, as obras, que visam concluir aos imóveis e possibilitar o 

seu melhor enquadramento na envolvente. ----------------------------- 

8.5- Pelo facto de haver obras de correção a serem levadas a efeito, 

o título a emitir será o alvará de licença especial de legalização, 

conforme previsto no n.º4, do artigo 73.º-C, do RMUE. -------------- 

9 - PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigos 102.º- A, do RJUE e 

artigo 73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se, que a Câmara Municipal 

delibere deferir, o pedido de legalização das obras de construção 

patenteadas no presente projeto de legalização, condicionado ao 

cumprimento do estabelecido no anterior ponto 8.5 e reconhecer que se 

encontram preenchidos os requisitos legais, que permitem o 

licenciamento das mesmas. ------------------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de construção das edificações destinadas a 

“armazém agrícola e anexo”, e face as obras de correção a levar a 

efeito, deverá o interessado, no prazo máximo de 90 dias, apresentar 

nestes serviços os elementos constantes do n.º 1, do art.º 3, da 

Portaria 216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o 

respetivo o alvará de licença especial de legalização, designadamente: 

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 
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-Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 

- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde; -------------------------------------- 

9.2- Em conformidade com o n.º10, do artigo 73.º-C, do RMUE, e de 

acordo com o preceituado no n.º 14, do mesmo artigo do referido diploma 

legal, vir requerer, num prazo de 30 dias úteis, após a realização das 

obras, a emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, 

instruído, de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

ANEXO I ----------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 28,39 83,78 112,17 

      0,00 

TOTAL 28,39 83,78 112,17 

Cércea – 3,87 ml e 2,81ml -------------------------------------------                              

Volume – 258,04 m3 e 69,83 m3 -------------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)    ---------- 

- Não há lugar ao cálculo de taxas de infraestruturas, face ao disposto 

no 3.4 do art.º 19 do Regulamento n.º 314/2010; --------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º5 Para edifício destinado a indústria ou armazém, 

por unidade de ocupação 
   

a) 
 Até 500 m2 de área bruta de construção 1 113,95€ 113,95€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  56,90€  56,90 € 

  TOTAL      

170,85 

€ 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………………………………………….. ∑ 170,85 € -- 

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

Chaves, 10 de Março de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Branca Gil Ferreira. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 25.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

25.03.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  



                                                                F. 28 

                                                                  _____________________ 

 
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. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS NO LUGAR DE COUÇOS, RUA 

PRINCIPAL, EM CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA, O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 

SRª DA PIEDADE DE CIMO DE VILA DA CASTANHEIRA. TEM PROCESSO Nº 723/20 

E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 426/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 22.02.2022. -------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

1.1- Através dos requerimentos n.º 2940/21 e 137722, referente ao 

processo n.º 723/20, o “Centro Social e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo 

de Vila da Castanheira”, na qualidade de proprietário, apresenta, 

projetos de especialidades, relativos a obras de construção6, de um 

edifício destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosas 

(ERPI)”, sito, no lugar de Couços, rua Principal – Cimo de Vila da 

Castanheira, freguesia de Cimo de Vila da Castanheira no concelho de 

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

1.2- LOCALIZAÇÃO --------------------------------------------------- 

1.2.1- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

atualizada, o prédio rústico tem a área total de 3.042,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2539 e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 764/20161003, da freguesia de Cimo de Vila 

da Castanheira.  ---------------------------------------------------- 

1.3- ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.3.1- O requerente apresentou sob o requerimento n.º 1987/20, pedido 

de aprovação do projeto de arquitetura de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de construção, de um edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosas”, nos termos 

do disposto no Decreto-Lei nº555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pelo Dec.- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, tendo sido 

aprovado condicionado, por deliberação de câmara datada de 23 de 

Novembro de 2020. --------------------------------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob requerimento n.º 2940/21, tem 

enquadramento legal no disposto no n.º 4 artigo 20.º do Dec.- Lei555/99 

alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por 

se tratar do pedido de aprovação dos projetos de especialidades. ---- 

2.2- Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------- 

 2.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 35 B, o prédio rústico, está inserido em espaço de classe 1 – 

espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. -- 

3- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ---------------------------------------- 

3.1- O requerente propõe, para o prédio urbano, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 3.042,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação = 1.199,48 m2; -------------------------------- 

- Área bruta de construção = 1.199,48 m2; --------------------------- 

- Número de pisos = 1; ---------------------------------------------- 

                                                           
6 «Obras de construção» as obras de criação de novas edificações; --- 
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-Utilização prevista = “Estrutura Residencial para Pessoas idosos e 

Lar Residencial”; --------------------------------------------------- 

- Cércea = 6,56 m; -------------------------------------------------- 

- Volumetria do edifício = 3.598,44 m3; ----------------------------- 

3.2- No âmbito do presente projeto, referente a obras de construção 

de um edifício, destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosas”, foram consultadas pelo requerente as seguintes entidades, nos 

termos do disposto no artigo 13-B.º, do Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE) e conforme previsto no Decreto-Lei 64/07 e 

ulteriores alterações, designadamente: ------------------------------ 

3.2.1-  A ARS Norte emite parecer favorável datado de 2020-11-19, nos 

termos da informação anexa ao processo; -----------------------------  

3.2.2- A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu parecer 

favorável datado de 2021-02-22, nos termos da informação anexa ao 

processo; ---------------------------------------------------------- 

3.3.3 - O Instituto da Segurança Social, I.P., o qual, emitiu parecer 

favorável datado de 2020-11-13, nos termos da informação anexa ao 

processo. ---------------------------------------------------------- 

3.3- O processo está instruído de acordo com o n.º 16, do ponto III 

da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, designadamente: --------------- 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

- Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- ITED; ------------------------------------------------------------- 

- Ficha Eletrotécnica; ---------------------------------------------- 

- Projeto de Segurança Contra Incêndio; ----------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

4.1- De acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 7.043,46 euros. --------------------------------------- 

4.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

595,00 euros. ------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 7.638,46 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. --------  

4.4- O Centro Social e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da 

Castanheira, solicita a isenção do pagamento das taxas de 

infraestruturas e administrativas associadas à operação urbanística 

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

4.5- Sobre esta matéria, o n.º 3.1, do art.º 19, do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações 

Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, prevê a isenção da 

liquidação de taxas de infraestruturas urbanísticas relativamente a 

todas as obras de edificação ou loteamentos promovidos por pessoas 

coletivas de direito público ou de utilidade pública, cooperativas, 

associações religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou 

profissionais de direito privado sem fins lucrativos, desde que as 

mesmas se destinem à realização dos correspondentes fins estatutários; 

4.6- Sendo certo ainda que, ao abrigo do disposto no art.º 20, do 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de operações urbanísticas, a Assembleia Municipal, em sede de sua 

sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, tomou a 
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deliberação no sentido de isentar do pagamento de taxas 

administrativas devidas pelas operações urbanísticas promovidas pelas 

pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública, 

instituições de solidariedade social, cooperativas, associações 

religiosas, culturais, desportivas, recreativas ou profissionais de 

direito privado sem fins lucrativos, desde que: --------------------- 

4.6.1- Tais operações se destinem à realização dos correspondentes 

fins estatutários e o pedido de isenção seja formalizado pela entidade 

interessada à Câmara Municipal, mediante requerimento devidamente 

fundamentado; ------------------------------------------------------

4.6.2- A concessão da isenção seja analisada caso a caso, pela Câmara 

Municipal, na sequência de requerimento devidamente fundamentado e 

subscrito pela entidade interessada; -------------------------------- 

  4.6.3- O pedido de isenção referido nas alíneas anteriores, seja 

acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades requerentes, bem como da sua finalidade estatutária; ------ 

4.7- O Centro Social e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da 

Castanheira é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sob 

a forma de associação, tem a sua sede na rua 25 de Abril, s/n, freguesia 

de Cimo de Vila da Castanheira, não tendo, nesta justa medida, 

quaisquer fins lucrativos. ------------------------------------------  

4.8- O requerimento encontra-se instruído com os documentos 

comprovativos da natureza jurídica da associação, bem como da sua 

finalidade estatutária. --------------------------------------------- 

4.9- Nos termos dos Estatutos do Centro Social e Paroquial Sr.ª da 

Piedade Cimo de Vila da Castanheira, a mesma tem por objetivo social, 

atividades desenvolvidas em lares, residências, centros de acolhimento 

temporário de emergência, acolhimento familiar e centros de noite, 

para pessoas idosas. Atividades desenvolvidas em lares de apoio, lares 

residenciais, residências autónomas, acolhimento familiar e similares, 

para dar resposta às necessidades das pessoas (crianças, jovens e 

adultos com deficiência, etc). -------------------------------------- 

4.10- A operação urbanística, em apreciação, - obras de construção, 

de um edifício, destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas 

idosas” -, enquadra-se no escopo social do Centro Social e Paroquial 

Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da Castanheira. ------------------------ 

4.11- A situação contributiva do Centro Social e Paroquial Sr.ª da 

Piedade Cimo de Vila da Castanheira, encontra-se devidamente 

regularizada, conforme comprovam as certidões emitidas pelos serviços 

de finanças de Chaves e pela Segurança Social. --------------------- 

4.12- Nestes termos, julgo, salvo melhor opinião, que o Centro Social 

e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da Castanheira, reúne todos 

os requisitos para que lhe sejam concedidas as isenções requeridas. - 

5 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

5.1- Os projetos de especialidades apresentados estão instruídos com 

termos de responsabilidade, de acordo com o previsto no n.º 8, do 

artigo 20.º, do RJUE, o que exclui a sua apreciação prévia. --------- 

5.2- Em coerência ainda, com a metodologia adotada, aquando da 

apreciação dos projetos de especialidades de operações urbanísticas, 

foi o processo encaminhado para parecer técnico da Divisão de Ambiente 

(DA). Em 10/02/2022, através da Informação/Proposta n. º 87/DA/2221, 

a DA, emitiu competente parecer, encontra-se, o mesmo, em anexo à 

presente informação, dando-se o seu teor como integralmente 

reproduzido. ------------------------------------------------------- 

5.3-Considerando, que são apresentados os projetos de especialidades 

exigíveis nos termos da lei, caso seja, superiormente, deferido o 

pedido de licenciamento das obras de construção de um edifício 
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destinado a, “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”, 

dispõe do prazo de 1 ano, a contar da data da notificação do ato de 

licenciamento, para requerer a emissão do respetivo alvará, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º, do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações. -------------------------------------------------------- 

5.4- Findo o prazo referido no parágrafo anterior, pode o presidente 

da câmara municipal conceder prorrogação, por mais um ano, de acordo 

com o n.º1, do artigo 76.º do DL 555/99, de 16 de Dezembro e ulteriores 

alterações, findo o qual, é declarada a caducidade após audiência 

prévia do interessado. ---------------------------------------------- 

6- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

6.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (RJUE), propõe-se superiormente 

adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------------

6.1.1- Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de licenciamento de operações 

urbanísticas, regulado no artigo 20.º do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pelo Presidente com delegação de 

competências da Câmara Municipal, de acordo com o teor da proposta 

5/GAPV/2021, aprovado por deliberação do executivo municipal a 

19/10/2021; -------------------------------------------------------- 

6.1.2- O licenciamento das obras patenteadas no projeto a que se fez 

referência e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem a emissão do respetivo alvará de obras de 

edificação, para obras de construção de um edifício destinado a, 

“Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)”. ----------------- 

     6.1.3 - Que ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 3, do art.º 

19 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas, em vigor no Concelho de Chaves, 

e, tendo por base, a deliberação tomada pela Assembleia Municipal em 

sede de sua sessão ordinária realizada no dia 30 de Junho de 2010, 

isentar, o Centro Social e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da 

Castanheira do pagamento das seguintes taxas: ---------------------- 

6.1.3.1- Taxas de infraestruturas urbanísticas, associadas, às obras 

de construção de um edifício destinado a “Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI)”, no valor de 7.043,46 € (sete mil e quarenta e 

três euros e quarenta e seis cêntimos); ----------------------------- 

6.3.1.2- Taxas administrativas associadas à realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende levar a efeito, no valor de 

595,00 € (quinhentos e noventa e cinco euros); ---------------------- 

6.2- Caso seja adotada a decisão proposta no anterior ponto 6.1.3, de 

isentar o Centro Social e Paroquial Sr.ª da Piedade Cimo de Vila da 

Castanheira, do pagamento das taxas de infraestruturas urbanísticas e 

administrativas, aplicáveis à operação urbanística. Dê-se conhecimento 

à Divisão de Gestão Financeira. ------------------------------------- 

6.5- Caso seja adotada a decisão, recomendada no anterior ponto 6.1.2, 

dispõe o requerente, de um prazo de um ano para apresentar nestes 

serviços os elementos constantes do n.º 1, do artigo 3.º, da Portaria 

216-E/2008, de 3 de Março, para que se possa emitir o respetivo alvará 

de licença de construção, designadamente: ---------------------------

- Apólice de seguro de construção; ---------------------------------- 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de Setembro; -------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 

direção técnica da obra; -------------------------------------------- 
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- Declaração de titularidade de certificado de classificação de 

industrial de construção civil ou título de registo na atividade, a 

verificar no ato de entrega do alvará com a exibição do original do 

mesmo; ------------------------------------------------------------- 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; ------------------- 

- Plano de segurança e saúde. --------------------------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------- 

 

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1   1199,48     1199,48 

          0,00 

TOTAL 0,00 1199,48 0,00 0,00 1199,48 

Altura – 6,56 ml ----------------------------------------------------                              

Volume –3.598,44 m3 ----------------------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)  

 
QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE 

VIÁRIA 

 - Semipenetração betuminosa   5,5   14,21 77,87 €/m 

 - Betão betuminoso   0   19,33 0,00 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   5,5   13,08 71,42 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

REDE DE ÁGUA 1   21,61   21,61 €/m 

REDE DE 

ESGOTOS   1   34,12   34,12 €/m 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0   45,49   0,00 €/m 

         
C - custo das obras existentes na via 

pública / m       205,02   €/m  
m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       137,42   

 N - número de pisos         1   

        

 

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins comerciais 

e/ou industriais e armazéns       

 

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 7.043,46   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas --------------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
68,40 € 

n.º 4 
Para comércio, serviços, acresce ao valor referido em 

1., por unidade de ocupação 

      

a) 

 Até 300 m2 de área bruta de construção 
0 

113,95 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 301 m2 a 2000 m2 de área bruta de construção 
1 

227,80 

€ 
227,80 € 

c) 

 Superior a 2000 m2 de área bruta de construção 
0 

569,60 

€ 
0,00 € 
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n.º 16 

Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 24 12,45 € 298,80 € 

  TOTAL      595,00 € 

TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………∑ 7.043,46 € + 595,00 € = 7.638,46 € 

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

Chaves, 22 de fevereiro de 2022 ------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Civil, Branca Gil Ferreira. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 24.03.2022: -----  

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

mesma e proponho superiormente que seja deferido o pedido de 

licenciamento da operação urbanística em causa (Edificação de 

estrutura residencial para Pessoas idosas (ERPI), a situar no Lugar 

de Couços, Rua Principal, em Cimo de Vila da Castanheira), nos termos 

e para os efeitos expressos no item “6. Proposta de Decisão”, deste 

documento. ---------------------------------------------------------  

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

26.03.2022: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

2.14. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E ANEXO NA RUA 25 DE ABRIL 

Nº 133 EM VALDANTA DE CARLOS MANUEL MESQUITA RUA. TEM PROCESSO Nº 

946/21 E INFORMAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL Nº 550/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 10.03.2022. -------- 

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 2639/21, referente ao processo n.º 

946/21, o Sr.º Carlos Manuel Mesquita Rua, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de alteração7, de uma habitação unifamiliar e da construção de anexo, 

sito, na rua 25 de Abril, N.º133, freguesia de Valdanta no concelho 

de Chaves. ---------------------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 528,00 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 2254-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 575/19930303, da freguesia de Valdanta. --- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 - Alvará de licença de construção n.º 324/77, para “construção de 

um prédio com a área de 208,61 m2”. ---------------------------------

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1- O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, 

do ponto I e nos n.os 15, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 de 

                                                           
7 «Obras de alteração» as obras de que resulte a modificação das 

características físicas de uma edificação existente ou sua fração, 

designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos ou 

divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento 

exterior, sem aumento da área de pavimento ou de implantação ou da 

cércea; ------------------------------------------------------------ 
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Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º- A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio; ---------------  

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

- Planta de localização à escala 1:10.000; --------------------------

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura e dos projetos de especialidades, quanto ao cumprimento 

das normas legais e regulamentares aplicáveis; ----------------------  

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de caráter profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:200; ------------------------- 

- Planta de implantação desenhada sobre levantamento topográfico à 

escala de 1: 200; --------------------------------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Projeto de estabilidade; ------------------------------------------ 

- Estudo de comportamento térmico; ---------------------------------- 

- Projeto acústico; ------------------------------------------------- 

- Projeto de abastecimento de água e drenagem de águas residuais; --- 

- Projeto de águas pluviais; ---------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade do autor do projeto de arranjos exteriores; 

- Termo de responsabilidade pela direção técnica da obra; ----------- 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto do condicionamento 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura da água; --------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Projeto de instalação de gás; ------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar. -- 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

  5.1- O requerente pretende a legalização das obras de alteração de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão e andar, com a área bruta de 
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construção de 208,61 m2, sem aumento da área bruta de construção, 

relativamente à construção licenciada ao abrigo da lic.ª de construção 

n.º 324/77. Pretende ainda legalizar às obras de construção de um 

anexo com a área de 21,00 m2. ---------------------------------------  

5.2- As alterações na habitação unifamiliar, são ao nível do projeto 

de arquitetura, ou seja, não foi executado o projeto licenciado, ao 

abrigo da licença de obras n.º 324/77, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores (designadamente, com a possibilidade de 

criação de mais um fogo, ao nível do r/chão) e alteração de fachada, 

mantendo a edificação a altura e alinhamentos licenciados. ---------- 

5.3-Conforme previsto no n.º 6, do artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE), foi realizada vistoria 

ao imóvel em 2022-01-20, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”07/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. --------------------------------------  

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício principal, objeto de pedido de legalização das obras de 

alteração. Relativamente ao anexo é referido no auto de vistoria, que 

se destaca pela negativa, por se encontrar à extrema da parcela, do 

lado confinante com o caminho público. ------------------------------  

5.5- No intuito de ultrapassar o considerando, vertido no Auto de 

Vistoria n.º”07/2022”, relativamente ao anexo existente à extrema da 

parcela e confinante com o caminho público, o requerente junta ao 

processo documento escrito, atestando que, na eventualidade do 

município proceder à melhoria das condições de trânsito, a construção 

de caráter ”precário” e muros de vedação confinantes com a via pública, 

não implicarão qualquer indemnização ao proprietário, caso se revele 

necessária a sua demolição. ----------------------------------------- 

5.6- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 528,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 135,29 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 208,61m2; ----------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 21,00 m2; --------------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T4; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 7,50 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 600,00 m3; ------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 1, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 17,22 euros. -------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no artigo 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

78,95 euros. -------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 96,17 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 
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discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas), do anexo I. ----------------------------- 

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que o edifício principal, se situa em local, onde 

predominam esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma com 

alguma naturalidade no meio em que se insere. ----------------------- 

8.2- A presente operação urbanística, consubstanciada, em obras de 

alteração de um edifício destinado “habitação unifamiliar”, compagina-

se com os afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, 

os alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda 

da cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no 

artigo 19.º da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público 

pavimentado a betuminoso e possui ligação à rede pública de água e 

esgotos. ----------------------------------------------------------- 

8.4 – Relativamente ao anexo de apoio, edificado à extrema da parcela 

do lado confinante com o caminho público, de acordo com o previsto, 

no artigo 61.º, do Regulamento Geral das Estradas e Caminhos 

Municipais, as vedações existentes, situadas, no todo ou em parte, nas 

faixas onde não seja permitida a construção, nos termos dos artigos 

anteriores do referido diploma legal, poderão ser autorizadas obras 

de ampliação ou modificação, quando não se preveja a necessidade de 

os demolir em futuro próximo para melhoria das condições de trânsito. 

8.5- Para além das disposições constantes da anterior alínea, são 

condições indispensáveis, para a concessão das autorizações, de obras 

de ou modificação: -------------------------------------------------- 

8.5.1- Não resultar da execução das obras inconvenientes para a 

visibilidade; ------------------------------------------------------ 

8.5.2 - Obrigarem-se os proprietários a não exigir qualquer 

indeminização, no caso de futura expropriação pelo Estado ou pela 

Câmara Municipal, pelo aumento de valor que dessas obras resultar para 

a parte do prédio ou vedação abrangida nas faixas referidas. -------- 

8.6- Face ao que vem a ser dito, o requerente, juntou ao pedido de 

legalização, documento escrito, atestando que, na eventualidade do 

município proceder à melhoria das condições de trânsito, a ampliação 

de carater ”precário” e muros de vedação confinantes com a via pública, 

não implicarão qualquer indemnização ao proprietário, caso se revele 

necessária a sua demolição. ----------------------------------------- 

8.7- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de Autorização de 

Utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ------------------------------------ 
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b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; --------------------------------

c) Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo de apoio, a interessada deverá, nos termos do 

preceituado no n.º 14, do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e da Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a 

emissão do respetivo alvará de autorização de utilização, instruído 

de acordo com o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito 

regulamentar. ------------------------------------------------------ 

ANEXO I ------------------------------------------------------------ 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 ------------- 

Áreas (m2): -------------------------------------------------------- 

Habitação unifamiliar – sem aumento de área; ----------------------- 

Anexo- com a área de 21,00 m2 ------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)    ---------- 

 
QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 1 0,24 0,24   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   

       
C - custo das obras existentes na via pública   0,82      
A - área bruta da obra a realizar     21 m2 

      

 

Anexos, garagens, cozinhas regionais e obras 

semelhantes em terreno onde já se encontre 

construída moradia unifamiliar e, desde que 

a área bruta daquelas construções ultrapasse 

20 m2     

  - n.º 1 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 17,22   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas     ----------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

  Descrição  Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras 

de edificação       

n.º11 
Anexo de apoio 21,00 m2 1,05 € 22,05€ 

Art.76,n.º6 
Vistoria  56,90€ 56,90 € 

  TOTAL      78,95 € 
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TOTAL A LIQUIDAR……………………………………………………….∑ 17,22 € + 78,95 € = 96,17 € 

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

Chaves, 10 de Março de 2022 ---------------------------------------- 

A Técnica Superior, Engenheira Branca Gil Ferreira. ----------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 25.03.2022: -----  

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

25.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.15. REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES DE VISTORIA PREVISTAS NO 

REGIME JURIDICO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO E NO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 680/SCOU/2022. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

A presente informação consubstancia a revisão das comissões de 

vistoria nos termos do preceituado no Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na atual redação e do disposto no Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação, aprovado pela Assembleia Municipal, em sua sessão 

ordinária de 29 de Setembro de 2015, o Município está vinculado a 

constituir as seguintes comissões de vistoria: ---------------------- 

1.1 - Comissão de vistorias prevista no artigo 65.º, do Regime jurídico 

de Urbanização e Edificação, com vista à concessão de autorização de 

utilização; -------------------------------------------------------- 

1.2 - Comissão de vistorias prevista no artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, no âmbito dos procedimentos de 

legalização de operações urbanísticas; ----------------------------- 

1.3 - Comissão de vistorias prevista no artigo 90.º, do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação, com vista à determinação da execução de 

obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança e salubridade ou à melhoria do arranjo estético das 

edificações, e ainda para a determinação dos níveis de conservação dos 

imóveis para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano 

de reabilitação; --------------------------------------------------- 

A constituição das três comissões previstas nas anteriores alíneas foi 

aprovada por deliberação do órgão executivo, tomada em reunião 

ordinária realizada a 4 de agosto de 2017 (informação n.º 

09/DGOT/2017). -----------------------------------------------------  

Considerando as alterações advenientes da revisão da estrutura 

flexível, bem como do regulamento da organização dos serviços 

municipais, assim como a aposentação de alguns elementos previstos nas 

comissões e face à experiência entretanto adquirida com a sua 

implementação, entende-se ser agora oportuno proceder à redefinição 

da composição das comissões municipais de vistorias referidas nas 

anteriores alíneas. ------------------------------------------------- 

2. PROPOSTA --------------------------------------------------------- 
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Nestes termos, e tendo em vista permitir, a curto prazo, a 

disponibilização mais efetiva de técnicos superiores de arquitetura e 

engenharia, propor superiormente seja adotada pelo órgão executivo 

municipal, uma deliberação que, aprove a reconstituição das comissões 

de vistorias municipais enunciadas nas anteriores alíneas nos moldes 

a seguir enunciados: ------------------------------------------------ 

2.1 - Comissão de vistorias prevista no artigo 65.º, do Regime jurídico 

de Urbanização e Edificação, com vista à concessão de autorização de 

utilização: -------------------------------------------------------- 

Membros efetivos: --------------------------------------------------- 

Eng.ª Branca Ferreira (DOTGU) --------------------------------------- 

Eng.ª Conceição Martins (DOTGU) ------------------------------------- 

Eng.º Paulo Branco (DA) ---------------------------------------------

Membros Suplentes: -------------------------------------------------- 

Dr.ª Cristiana Morais (GASPA) --------------------------------------- 

Arq.ª Sofia Costa Gomes (DOTGU) ------------------------------------- 

Eng.º Guilherme Tomaz (DRO) ----------------------------------------- 

2.2 - Comissão de vistorias prevista no artigo 73.º-C, do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, no âmbito dos procedimentos de 

legalização de operações urbanísticas: ------------------------------ 

Membros efetivos: --------------------------------------------------- 

Eng.ª Branca Ferreira (DOTGU) --------------------------------------- 

Eng.ª Conceição Martins (DOTGU)-------------------------------------- 

Eng.º Paulo Branco (DA) --------------------------------------------- 

Membros Suplentes: -------------------------------------------------- 

Eng.º Bruno Rua (DPM) ----------------------------------------------- 

Arq.ª Sofia Costa Gomes (DOTGU) ------------------------------------- 

Arq.ª Susana Fernandes (DOTGU) -------------------------------------- 

2.3 - Comissão de vistorias prevista no artigo 90.º, do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação, com vista à determinação da execução de 

obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança e salubridade ou à melhoria do arranjo estético das 

edificações, e ainda para a determinação dos níveis de conservação dos 

imóveis para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano 

de reabilitação: ---------------------------------------------------- 

Membros efetivos: --------------------------------------------------- 

Dr.ª Eva Basílio (UVCH) --------------------------------------------- 

Eng.º Bruno Rua (DPM) ----------------------------------------------- 

Eng.ª Maria João Chaves (DOTGU) ------------------------------------- 

Membros Suplentes: -------------------------------------------------- 

Arq.º Rui Lopes (UVCH)----------------------------------------------- 

Arq.ª Sofia Costa Gomes (DOTGU) ------------------------------------- 

Eng.º Vítor Pereira (DOP) ------------------------------------------- 

2.4 – Face ao exposto, e para os fins referidos, sou a propor ao Senhor 

Presidente da Câmara o respetivo sancionamento e que o processo seja 

presente à reunião de camara para deliberação do Executivo municipal. 

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

Chaves, 25 de março de 2022 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão, Arquiteta, Sofia Tenreiro Ataíde Costa Gomes. --- 

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

2022.03.28. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 



                                                                F. 40 

                                                                  _____________________ 

 
 

VI 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1.1. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) – APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO – CIPRIANO & LEAL.------------------ 

Foi presente a informação nº 186/2022, 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 Republica, II Série, n.º 40 de 26 de fevereiro de 2021, concurso 

público tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada 

“REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HEROIS DE CHAVES (PAMUS 2.3/LOTE 7”.-- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 15 de abril de 2021, 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 9 de 

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

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 399 100,00 € (trezentos e 

noventa e nove mil e cem euros) acrescido do valor do I.V.A. à taxa 

legal em vigor, importando destacar:--------------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias.----------------------------- 

• Data da consignação: 15 de junho de 2021 ------------------------ 

5. A aprovação do plano de Segurança e Saúde para a fase de execução 
da obra foi comunicada à entidade executante a 20 de julho de 2021.-- 

6. A empreitada consiste na requalificação parcial da Av. Heróis de 
Chaves, designadamente do troço entre a rotunda que dá acesso à Av. 

Marechal Carmona e à Rua Passera e Porras e a rotunda que dá acesso à 

Av. da Trindade, Rua Comendador Pereira da Silva, Rua Lourenço Pires 

Chaves e Rua Carreira de Tiro. Pretende-se dotar a via de comunicação, 

com melhores condições de conforto e segurança para os utentes, 

contribuindo para uma mobilidade urbana mais sustentável. A 

intervenção abrange uma área aproximada de 7.074,00m2, numa extensão 

de 414m. Pretende-se assim, a reformulação geométrica da rotunda 

existente; o melhoramento das condições do sistema de drenagem; 

reformulação/substituição do pavimento existente; 

reformulação/substituição do sistema de sinalização e de segurança; 

reforço da estrutura verde; a substituição da conduta de abastecimento 

de água e a instalação de mais duas condutas de água para abastecimento 

dos ramais domiciliários; ajustamentos da rede de águas pluviais; 

ajustamentos da rede de infraestruturas elétricas.------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

Com vista à aprovação por parte do dono de obra, para a admissão de 

subempreiteiros, a entidade executante, através de correio eletrónico, 

datado de 16/03/2022, vem apresentar os documentos que respeitam ao 

contrato de subempreitada, da seguinte empresa:---------------------- 

CIPRIANO & LEAL, LDA ------------------------------------------------ 

• ALVARÁ Nº87178-PUB ---------------------------------------------- 

• CONTRATO DE SUBEMPREITADA --------------------------------------- 

• APÓLICE DE SEGURO AT -------------------------------------------- 
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• CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL ------------------------------------ 

• CERTIDÃO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

1. Da análise dos elementos apresentados, conclui-se que este 

subempreiteiro reúne as condições preceituadas na cláusula 48º do 

caderno de Encargos, nos artigos 383º e seguintes do CCP, nos artigos 

4.º, 5.º e 6.º do D.L. 12/04 de 9 de janeiro e da portaria 19/2004 de 

10 de janeiro, com salvaguarda inclusive do somatório dos valores 

subcontratados até à data não ultrapassar 75% do valor global da obra. 

Os trabalhos subcontratados, respeitam à execução dos trabalhos de 

pavimentação com blocos de betão de encaixe pré-fabricados e 

representam 8,48% do valor contratual. Até à presente data, o somatório 

dos trabalhos subcontratados representa 11,08% do valor contratual.-- 

2. Face ao exposto, ao abrigo dos referidos preceitos legais, não se 
vê qualquer inconveniente na aceitação do referido subempreiteiro, 

propondo-se, os seguintes procedimentos administrativos:------------- 

a) Que a presente proposta seja agendada para a próxima reunião de 
Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente aprovação;--- 

b) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser notificado o adjudicatário da respetiva 

decisão.------------------------------------------------------------

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

Divisão de Obras Publicas, 16 de março de 2022.---------------------- 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco)---------------------------------- 

Em Anexo: cópia da documentação do subempreiteiro -------------------  

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.03.18. – 

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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do 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. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES – PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------- 

Foi presente a informação nº 202/2022, 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 Republica, 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:------------------------------------------------ 
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• 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. 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. -------------------------------------------------------- 

A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor, 

com a instalação de tubagem enterrada, incluindo a remodelação da 

central geotérmica existente, de modo a se adaptar às novas exigências. 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos e de novos, em numero 

total de 24.--------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. A entidade executante, através de correio eletrónico, datado de 
25/03/2022, vem apresentar um pedido de prorrogação de prazo, por 60 

dias, sem a aplicação de multas para a empresa, argumentando para o 

efeito, os seguintes fundamentos, que de forma sucinta se passam a 

expor:-------------------------------------------------------------- 

i) A atual pandemia na sequencia da situação epidemiológica da COVID-
19 configura uma situação excecional, totalmente imprevisível e alheia 

à vontade das partes no contrato da empreitada, conduzindo a diversos 

constrangimentos, nomeadamente, a ausência de trabalhadores da área 

da produção, incluindo trabalhadores de subempreiteiros, justificada 

pela necessidade de cumprimento das medidas de contenção/isolamento, 

para além dos efeitos da interrupção das cadeias de abastecimento, 

abrangendo materiais/equipamentos necessários e indispensáveis à 

execução dos trabalhos;---------------------------------------------- 

ii) Os trabalhos de arqueologia, ainda se encontram a decorrer, 

invalidando o decurso normal dos trabalhos.-------------------------- 

2. Na presente data e de forma sucinta, para conclusão dos trabalhos, 
no respeitante à rede urbana de calor, falta instalar tubagem de aço 

numa extensão de cerca de 100m, estando para o efeito, a vala já aberta 

numa extensão de 68m. Consequentemente falta o fecho das valas e 

respetiva reposição do pavimento. Faltam ainda a instalação de 4 

permutadores nos edifícios públicos e a instalação de armários. Na 

central de geotermia já se encontra instalado todo o equipamento 

eletromecânico previsto no projeto, faltando o equipamento para a 

gestão técnica centralizada (GTC) e respetivo equipamento eletrónico, 

o posto de supervisão, inspeções, ensaios e formação de pessoal. ---- 

3. Dada a situação atual, em resultado da pandemia, a empresa foi 
obrigada a adotar medidas de contenção. Tais medidas, embora não 

tivessem impossibilitado de forma absoluta a execução da obra, 

conduziram à impossibilidade do cumprimento do respetivo prazo de 

execução. Os trabalhos de instalação de tubagem, acessórios e 

equipamentos, dada a sua especificidade, dependem do fornecimento 

efetuado por outras empresas, as quais, também sujeitas a medidas de 
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contenção, não cumpriram os prazos de entrega inicialmente 

estabelecidos.------------------------------------------------------ 

4. Dadas as condições existentes in situ, no centro histórico da 
cidade, nomeadamente, a reduzida largura das ruas, que impediram a 

utilização de equipamentos mecânicos, acrescido da existência de 

grande quantidade de infraestruturas enterradas e ainda a existência 

de achados arqueológicos, que obrigaram a escavações manuais e 

sujeitas ao parecer favorável da entidade DRCN para o seu desmonte, 

constata-se que o desenvolvimento dos trabalhos sofreu atrasos 

relativamente ao previsto no plano de trabalhos.--------------------- 

III- Da Proposta em sentido estrito---------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando as circunstancias excecionais 

e que sem uma prorrogação ao prazo de execução da obra se torna 

impraticável a entidade executante concluir a mesma, acrescido de 

graves inconvenientes para o dono de obra, propõe-se ao órgão 

executivo:---------------------------------------------------------- 

a) A obtenção da aprovação da prorrogação graciosa do prazo de 

execução;----------------------------------------------------------- 

b) De acordo com o previsto no ponto n.º 2 e n.º 3 do Artigo n.º 13 
do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, que seja concedida uma 

prorrogação graciosa do prazo de execução, sem direito a qualquer 

acréscimo do valor da revisão de preços em relação ao prazo contratado, 

pelo período de 60 dias, permitindo deste modo, a conclusão da obra 

até ao dia 6 de junho de 2022;--------------------------------------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada e solicitar num prazo máximo de 5 dias, a entrega do 

plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, reajustado ao 

novo prazo.---------------------------------------------------------

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

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

Chaves, 25 de março de 2022------------------------------------------ 

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

(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.03.25. – 

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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do 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. APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

“BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS E SISTEMAS DE DRENAGEM 

PLUVIAL NO JARDIM PÚBLICO” E NOMEAÇÃO DO RESPETIVO COORDENADOR DE 

SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 200/2022, 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 40, de 26 de fevereiro de 2021, 

concurso público, para a execução da empreitada “Beneficiação e 
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Requalificação dos Pavimentos e Sistemas de Drenagem Pluvial no Jardim 

Público”;----------------------------------------------------------- 

2 – De harmonia com a deliberação Camarária tomada na reunião ordinária 

realizada no dia 15 de abril de 2021, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Empresa de Transportes – Tâmega Trans, Lda.”;------------ 

3 – O ato adjudicatório veio a ser formalizado através da assinatura 

do contrato administrativo de obras públicas, no dia 09 de junho de 

2021;--------------------------------------------------------------- 

4 – O valor da adjudicação na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária é de 137.000,02 € (Cento e trinta e sete mil euros 

e dois cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

com o prazo de execução da obra de 90 dias;-------------------------- 

5 – O adjudicatário, através de correio eletrónico, no dia 25 de março 

de 2022, apresenta o Plano de Segurança e Saúde.--------------------- 

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 

Gilberto Fernandes, 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 ao executivo camarário, deliberação no 

sentido de:--------------------------------------------------------- 

1. Aprovar o Plano de Segurança e saúde em anexo;------------------- 
2. Nomear como coordenador de segurança o Técnico Superior, Eng.º 
Gilberto Fernandes;------------------------------------------------- 

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, 25 de março de 2022.---------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------- 

(Eng.ª Amélia Cristina Rodrigues)------------------------------------ 

Em Anexo: O Plano de Segurança e Saúde.------------------------------ 

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

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do 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. PAICD 3.1 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – 

REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 MORADIAS DA CMC) - TRABALHOS A MENOS ---- 

Foi presente a informação nº 206/2022, 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 Republica, 2ª Série, n.º 126 de 4 de julho de 2019, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada designada “BENEFICIAÇÃO 

DO EDIFICADO DO BAIRRO DOS FORTES – REABILITAÇÃO INTEGRAL DE 13 

MORADIAS DA CMC”.---------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 16 de setembro de 2019, o Município de Chaves 

adjudicou à firma “JCNF – Construções, 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 21 de 

novembro de 2019.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária, encontra-se fixado em 429 985,00 € (quatrocentos 

e vinte e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros) acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, importando destacar:---------- 

• Prazo de execução da obra: 210 dias.----------------------------- 

• Data da consignação: 20/12/ 2019--------------------------------- 

• A aprovação do PSS para a fase de execução da obra, foi comunicada 

à entidade executante no dia 6 de janeiro de 2020.------------------- 

5. O projeto contemplou a reabilitação de 13 moradias, do Bairro 
Social dos Fortes, havendo intervenção a nível dos pavimentos, 

pinturas, instalações sanitárias, cozinhas, rede de abastecimento de 

água, saneamento e rede elétrica, bem como, a substituição das 

coberturas que se encontravam com placas de fibrocimento, a 

substituição das caixilharias e a execução do isolamento térmico das 

fachadas. ---------------------------------------------------------- 

6. Para garantia da execução dos trabalhos, o adjudicatário prestou a 
favor do dono de obra um deposito bancário, no valor de 21.499,25€ 

(vinte e um mil, quatrocentos e noventa e nove euros, vinte e cinco 

cêntimos), efetuado na agencia do Calhabé da Caixa Geral de Depósitos, 

em 4/10/2019, correspondente a 5% do valor contratado. Para reforço 

de garantia são retidos 5% do valor de cada auto de medição.--------- 

7. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 20 de julho de 2020, o Município de Chaves aprovou 

a execução de trabalhos complementares, no valor de 21.935,63€, não 

incluído o IVA, com um prazo de execução de 30 dias. O contrato dos 

trabalhos complementares é de 25 novembro de 2020.------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. Para a execução da presente empreitada e tratando-se da 

reabilitação de casas de habitação social, foi necessário realojar os 

respetivos moradores, noutras habitações de carater social 

disponibilizadas pelo dono de obra. Tal situação, revelou-se 

constrangedora para alguns moradores que mostraram alguma resistência 

em abandonar as casas, o que, conduziu a atrasos na entrega das chaves 

para o inicio dos trabalhos contratados. Neste contexto, a moradia C6, 

não foi desocupada, o que impediu a execução dos trabalhos previstos 

no interior da mesma. Contudo, foi possível executar os trabalhos 

previstos contratualmente, no respeitante aos trabalhos exteriores, 

nomeadamente, a substituição das caixilharias, a substituição da 

cobertura e a o isolamento térmico das fachadas.--------------------- 
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2. Após efetuadas as medições finais, relativas aos trabalhos 

complementares, contata-se que não foram executadas, todas as 

quantidades previstas no artigo das pinturas, concluindo-se dai que o 

calculo da medição, foi considerado por excesso. --------------------  

3. Assim, não tendo sido realizados trabalhos no interior da moradia 
C3, complementados com o resultado das medições dos trabalhos 

efetivamente realizados, resultam trabalhos a menos, no valor de 

29.158,43€ (sem IVA) e representam 6,78% do valor da adjudicação.----  

4. Relativamente aos trabalhos complementares, o valor dos trabalhos 
não realizados é de 433.60€, (sem IVA) e representam 1,97% do valor 

do 1º adicional ao contrato (Trabalhos Complementares). ------------- 

5. Os trabalhos não realizados apresentam-se em mapa em anexo.------ 
III- Da Proposta em sentido estrito---------------------------------- 

1. Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões 
de facto acima enunciadas, considerando que os trabalhos a menos, 

atingem o valor de 29.158,43€ e 433,60€, respetivamente aos trabalhos 

normais e trabalhos complementares, de acordo com o disposto no artigo 

379º do CCP, propõe-se o seguinte procedimento:---------------------- 

2. Submeter os trabalhos a menos, de acordo com o mapa de quantidades 
apresentado em anexo, à aprovação do Órgão Executivo Municipal;------ 

3. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, informar a empresa adjudicatária;------------------- 

4. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, deve ser reduzido o depósito bancário, prestado no 

contrato da empreitada, para garantia de execução dos trabalhos, no 

valor proporcional dos trabalhos a menos.---------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar.------------------------------------ 

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

Chaves, 25 de março de 2022------------------------------------------ 

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

(Maria Madalena Sousa Durão Branco)---------------------------------- 

Anexo: mapa quantidades não executadas------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.03.25. – 

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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do 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. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2022. - TRABALHOS ELEGÍVEIS. ---------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 31.901,24€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 31.901,24 

(Trinta e um mil, novecentos e um euros e vinte e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 
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1.6. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2022. -  TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS.----- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 83.237,24€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 83.237,24 

(Oitenta e três mil, duzentos e trinta e sete euros e vinte e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.7. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2022. – ÁGUA - TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS.- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 1.116,39€, IVA incluído, que se dá aqui 

por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. -------- 

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

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.116,39 

(Mil, cento e dezasseis euros e trinta e nove cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.8. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1/DOP/2022. – TRABALHO COMPLEMENTARES.------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2022 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 10.219,45€, IVA 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 10.219,45 

(Dez mil, duzentos e dezanove euros e quarenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

 

1.9. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 12/DOP/2022-------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 12/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 47.037,76€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 47.037,76 

(Quarenta e sete mil e trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.10. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2022.  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 20.182,25€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 20.182,25 

(Vinte mil, cento e oitenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VÁRZEA - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 03/DOP/2022. 

-  ÁGUA. ------------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 03/DOP/2022 - Água, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 9.250,00€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 9.250,00 

(Nove mil, duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

 

 

1.12. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13/DOP/2022 -- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 13/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 58.152,59€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 58.152,59 

(Cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e dois euros e cinquenta e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 
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1.13. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1/DOP/2022- 

TRABALHOS COMPLEMENTARES 3.º ADICIONAL ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 1/DOP/2022 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 45.630,80€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 45.630,80 

(Quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.14. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 21/DOP/2022 – LOTE 1 -------------------------------------  

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 21/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 61.701,65€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 61.701,65 

(Sessenta e um mil, setecentos e um euros e sessenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.15. AQUAE SALUTEM COMPLEXO HIDRODINÂMICO E ÁREA DE APOIO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2022 ---------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição 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 5.329,07€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.329,07 

(Cinco mil, trezentos e vinte e nove euros e sete cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.16. FONTES TERMAIS DE CHAVES E SEGIREI - AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

Nº 01/DOP/2022 ------------------------------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização o Auto de Revisão de Preços 

nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário é a 

empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 
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PUBLICAS, S.A., no valor de -1.494,51€, 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 

2022.03.25. --------------------------------------------------------

À reunião do câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo reembolso no valor de € 1.494,51 

(Mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.17. 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) LOTES Nº 

1, 4, 5, 6, 7 E 8 - RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO. ------------------ 

Foi presente a informação nº 206/2022, 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 33, de 16 de fevereiro de 2022 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) Lotes nº 

1, 4, 5, 6, 7 e 8”.--------------------------------------------------- 

Este projeto refere-se à requalificação de várias escolas do concelho, 

sendo que para a concretização do procedimento foi feita a divisão por 

lotes, constituindo cada escola um lote, assim designados:------------ 

Lote 1 – Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia;--------- 

Lote 4 – Beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo;-------- 

Lote 5 – Beneficiação da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro;--------------------------------------------------- 

Lote 6 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º ciclo, n.º 1 de Santo 

Amaro;--------------------------------------------------------------- 

Lote 7 – Beneficiação do Jardim de Infância n.º 1 do Cinochaves;------ 

Lote 8 – Beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo do Caneiro.------- 

II – Fundamentação --------------------------------------------------

Foi elaborado o relatório preliminar, onde se propôs a não adjudicação 

do Lote n.º 5 e Lote n.º 7, em virtude de terem ficado desertos.----- 

A adjudicação do Lote 1 – “Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde 

da Raia”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo valor de 

64.396,00€ (Sessenta e quatro mil trezentos e noventa e seis Euros) 

IVA não incluído, com um prazo de execução de 90 dias.--------------- 

A adjudicação do Lote 4 – “Beneficiação da Escola Secundária Dr. 

António Granjo”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo 

valor de 208.799,00€ (Duzentos e oito mil, setecentos e noventa e nove 

Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 150 dias.------- 

A adjudicação do Lote Lote 6 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º 

ciclo, n.º 1 de Santo Amaro”, à empresa “CPW – Engenharia, Lda.” pelo 

valor de 62.154,86€ (Sessenta e dois mil cento e cinquenta e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 150 dias.------------------------------------------------ 

A adjudicação do Lote 8 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo 

do Caneiro”, ao consórcio constituído pelas empresa: “Norteados, Lda. 

/ LDE – Serviços de Engenharia Eletrotécnica, Lda.” pelo valor de 

9.000,00€ (Nove mil euros) IVA não incluído, com um prazo de execução 

de 30 dias.---------------------------------------------------------- 
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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 executivo 

camarário que delibere no sentido de:-------------------------------- 

1.    Aprovação do relatório final 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) Lotes nº 1, 4, 

5, 6, 7 e 8”;-------------------------------------------------------- 

2.  A não adjudicação dos Lotes n.ºs 5 e 7, em virtude de terem ficado 
desertos.------------------------------------------------------------ 

3.   A adjudicação da empreitada, da seguinte forma:---------------- 
1.  A adjudicação do Lote 1 – “Beneficiação da Escola Básica de Vila 

Verde da Raia”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo valor 

de 64.396,00€ (Sessenta e quatro mil trezentos e noventa e seis Euros) 

IVA não incluído, com um prazo de execução de 90 dias.--------------- 

De salientar que o valor total da proposta (64.396,00€) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.1.1 0102/07010305 0216 

2021 I 9;------------------------------------------------------------ 

2. A adjudicação do Lote 4 – “Beneficiação da Escola Secundária Dr. 

António Granjo”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo 

valor de 208.799,00€ (Duzentos e oito mil, setecentos e noventa e nove 

Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 150 dias.------- 

De salientar que o valor total da proposta (208.799,00€) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.1.1 0102/07010305 0218 

2021 I 11;----------------------------------------------------------- 

3. A adjudicação do Lote 6 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º 

ciclo, n.º 1 de Santo Amaro”, à empresa “CPW – Engenharia, Lda.” pelo 

valor de 62.154,86€ (Sessenta e dois mil cento e cinquenta e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 150 dias.------------------------------------------------ 

De salientar que o valor total da proposta (62.154,88€) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.1.1 0102/07010305 0221 

2021 I 14;----------------------------------------------------------- 

4. A adjudicação do Lote 8 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º 

Ciclo do Caneiro”, ao consórcio constituído pelas empresa: “Norteados, 

Lda. / LDE – Serviços de Engenharia Eletrotécnica, Lda.” pelo valor 

de 9.000,00€ (Nove mil euros) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 30 dias.------------------------------------------------- 

De salientar que o valor total da proposta (9.000,00€) tem 

enquadramento nas despesas emergentes da contratação nos instrumentos 

de Gestão Financeira em vigor no objetivo: 2.1.1 0102/07010305 0217 

2021 I 10;----------------------------------------------------------- 

4.  O valor global da proposta é de 344.349,86€ (Trezentos e quarenta 
e quatro mil trezentos e quarenta e nove euros e oitenta e seis 

cêntimos), IVA não incluído, remetendo-se o mesmo relatório final à 

entidade competente para autorizar despesa, no caso, a Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------- 
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5. Propõe-se, dando concretização ao estipulado no artigo 290.º-A, do 
CCP, a nomeação da Sr.ª Eng.ª 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;------- 

6.  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;---------------------------------------- 

7. Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 
órgão executivo, se remeta o procedimento ao Gabinete de Notariado e 

Expropriações, com vista à celebração do respetivo contrato com o 

adjudicatário.------------------------------------------------------ 

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

Divisão de Obras Públicas, 25 de março de 2022.--------------------- 

A Chefe de Divisão--------------------------------------------------

(Eng.ª Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues)------------------------- 

Em Anexo: Relatório Final e Minuta do Contrato---------------------- 

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

RELATÓRIO FINAL ---------------------------------------------------- 

Aos 24 dias do mês de março 2022, na Divisão de obras Públicas, reuniu 

o Júri designado para o concurso supramencionado, constituído pelos 

seguintes membros:-------------------------------------------------- 

- Presidente – Maria Madalena de Sousa Durão Branco, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 

- 1.º Vogal – Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Técnica Superior 

da Divisão de Obras Públicas;---------------------------------------- 

- 2.º Vogal – Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues, Chefe de 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 17 de março procedeu-se à notificação do projeto de 

decisão final aos concorrentes, tendo-lhes sido concedidos 5 dias para 

se pronunciarem sobre o mesmo.--------------------------------------- 

Esgotado o prazo para o exercício do direito de participação na tomada 

de decisão – audiência prévia escrita, nenhum dos concorrentes 

apresentou qualquer sugestão quanto ao sentido da decisão.----------- 

Assim, o Júri deliberou por unanimidade, o seguinte:----------------- 

Tornar 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) - Lotes nº 1, 4, 

5, 6, 7 e 8” da seguinte forma:-------------------------------------- 

1. A não adjudicação dos Lotes n.ºs 5 e 7, em virtude de terem 

ficado desertos.---------------------------------------------------- 

2. A adjudicação do Lote 1 – “Beneficiação da Escola Básica de Vila 

Verde da Raia”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo valor 

de 64.396,00€ (Sessenta e quatro mil trezentos e noventa e seis Euros) 

IVA não incluído, com um prazo de execução de 90 dias.--------------- 

3. A adjudicação do Lote 4 – “Beneficiação da Escola Secundária Dr. 

António Granjo”, à empresa, “António & João Teixeira, Lda.”, pelo 

valor de 208.799,00€ (Duzentos e oito mil, setecentos e noventa e nove 

Euros) IVA não incluído, com um prazo de execução de 150 dias.------- 

4. A adjudicação do Lote 6 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º 

ciclo, n.º 1 de Santo Amaro”, à empresa “CPW – Engenharia, Lda.” pelo 

valor de 62.154,86€ (Sessenta e dois mil cento e cinquenta e quatro 
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euros e oitenta e seis cêntimos) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 150 dias.------------------------------------------------ 

5. A adjudicação do Lote 8 – “Beneficiação da Escola Básica do 1.º 

Ciclo do Caneiro”, ao consórcio constituído pelas empresa: “Norteados, 

Lda. / LDE – Serviços de Engenharia Eletrotécnica, Lda.” pelo valor 

de 9.000,00€ (Nove mil euros) IVA não incluído, com um prazo de 

execução de 30 dias.------------------------------------------------- 

O valor global da proposta é de 344.349,86€ (Trezentos e quarenta e 

quatro mil trezentos e quarenta e nove euros e oitenta e seis 

cêntimos), 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.---------------------------------- 

O Júri ------------------------------------------------------------- 

O Presidente ------------------------------------------------------- 

Maria Madalena de Sousa Durão Branco-------------------------------- 

Os Vogais ---------------------------------------------------------- 

Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra----------------------------- 

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 1 – “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

DE VILA VERDE DA RAIA”. --------------------------------------------- 

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 € 64.396,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e 

noventa e seis 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, ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, 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, 

representada por ………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, com 

residência na Rua …………………, na qualidade de …….. da firma …………, conforme 

poderes constantes do contrato de consórcio, 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 1 – 

Beneficiação da Escola Básica de Vila Verde da Raia, - pelo preço de 

€ 64.396,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis euros), 

que não inclui o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 
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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 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 ……………………………………………... --------- 

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

(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.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., do passado dia …………….. ----- 
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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…….. ------------------------------------------- 

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

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 4 – “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO”. ------------------------------------- 

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 € 208.799,00 (duzentos e oito mil, setecentos e 

noventa e nove 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, ANTÓNIO & JOÃO TEIXEIRA, 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, 

representada por ………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, com 

residência na Rua …………………, na qualidade de …….. da firma …………, conforme 

poderes constantes do contrato de consórcio, 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 4 – 

Beneficiação da Escola Secundária Dr. António Granjo, - pelo preço de 

€ 208.799,00 (duzentos e oito mil, setecentos e noventa e nove 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) ------------------------------------------------ 
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1. A referida empreitada deverá estar concluída no prazo de 150 (cento 

e cinquenta) 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 ……………………………………………... --------- 

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 ……………. ----------------- 
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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 ------------------------------------------------------- 

(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.º 6, do artigo 96.º, do CCP. ------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., 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…….. ------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------- 
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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 6 – “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

DO 1º CICLO, Nº1 DE SANTO AMARO”. ---------------------------------- 

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 € 62.154,86 (sessenta e dois mil, cento e cinquenta 

e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), 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, CPW. ENGENHARIA 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, 

representada por ………………, titular do Cartão do Cidadão n.º …………….., 

emitido pelas entidades competentes da República Portuguesa, com 

residência na Rua …………………, na qualidade de …….. da firma …………, conforme 

poderes constantes do contrato de consórcio, 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 6 – 

Beneficiação da Escola Básica do 1º Ciclo, nº 1 de Santo Amaro, - pelo 

preço de € 62.154,86 (sessenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos), 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 150 (cento 

e cinquenta) 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 
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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 ……………………………………………... -------- 

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

(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 
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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.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. ------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., 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…….. -------------------------------------------- 

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

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 8 – “BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

DO 1º CICLO DO CANEIRO”. ------------------------------------------- 

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 € 9.000,00 (nove mil euros), acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor, nos termos do disposto no Código dos Contratos 

Públicos: ---------------------------------------------------------- 
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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, e LDE – SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA, LDA., com sede na …………………….., concelho de 

Chaves, Pessoa Coletiva n.º 504 561 898, 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, empresas devidamente associadas sob a forma de consórcio, neste 

ato, legalmente, representado por ………………, titular do Cartão do Cidadão 

n.º …………….., emitido pelas entidades competentes da República 

Portuguesa, com residência na Rua …………………, na qualidade de gerente da 

firma …………, firma que representa o consórcio, conforme poderes 

constantes do contrato de consórcio, 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 8 – 

Beneficiação da Escola Básica do 1º Ciclo do Caneiro, - pelo preço de 

€ 9.000,00 (nove mil 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 30 (trinta) 

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 ……………………………………………... --------- 

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

(Prazo de Garantia da Obra) 
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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 ------------------------------------------------------- 

(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 
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………………………………….., 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.º 6, do artigo 96.º, do CCP. -------------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------ 

(Legislação aplicável) --------------------------------------------- 

A tudo o que não esteja previsto no presente contrato aplica-se o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e na restante legislação 

aplicável. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 12.ª ------------------------------------------------------ 

(Disposições finais) ----------------------------------------------- 

1. Os pagamentos efetuados ao abrigo do presente contrato serão 

efetuados após a verificação dos formalismos legais em vigor para o 

processamento das despesas públicas. -------------------------------- 

2. O procedimento por concurso público relativo ao presente contrato 
foi autorizado por …………………………………………….., 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 

2022.03.28. --------------------------------------------------------

à reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica. ---------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 
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1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. INF.162/DA/2022. CILENE MARIA 

BARRADAS. ---------------------------------------------------------- 

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 

15.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – DECISÃO DEFINITIVA -

INF.163/DA/2022. SUELI SARAIVA DE MAGALHÃES.------------------------- 

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 

15.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITAÇÃO DE LUIS ALBERTO NOGUEIRA MOREIRA – PRESCRIÇÃO DE 

CONSUMO. INF.117/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. ------------------------------- 

28.03.2022: -------------------------------------------------------- 

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. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS DESTINADOS À 

EXCLUSIVA AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS EM VIGOR 

(ANEXOI)/ ATÉ 6.359.282,55€. PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO 

CONTRATO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº8/DGF/2022. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais: ---------------- 
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No seguimento da Informação/Proposta n.º 5/DGF/2022, aprovada pelo 

órgão executivo em 17 de fevereiro de 2022 e sancionada pelo órgão 

deliberativo em sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2022, relativa 

à contratação de empréstimo de médio e longo prazo, identificado em 

epígrafe, cumpre-me promover a submissão da minuta do contrato, 

oportunamente apresentada pelo Banco BPI, à próxima reunião do órgão 

executivo municipal, para aprovação do respetivo clausulado. -------- 

Mais se informa, que, para os devidos efeitos, fica desde já autorizado 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal, na outorga do respetivo contrato 

de empréstimos, a celebrar. ----------------------------------------- 

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

Chaves, 15 de março de 2022 ----------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira ----------------------------- 

(Márcia Santos, Dra.) ----------------------------------------------- 

Anexo: Minuta do Contrato de Empréstimo e anexo I ------------------- 

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

2022.03.15. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto infra. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

 

 

4.1. PROPOSTA DE RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO QUE INSTRUIU A 

INFORMAÇÃO/ PROPOSTA N.º 16/DDE/2022 (ANÁLISE DA CANDIDATURA A PROJETO 

DE INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO DE INVESTIMENTO “PROJETO CORTIZO 

CHAVES” DA SOCIEDADE “ALUMÍNIOS CORTIZO PORTUGAL, LDA.” - INFORMAÇÃO 

Nº19 /DDE/2022, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA, DE 25.03.2022. -----------

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO e FUNDAMENTAÇÃO ----------------------------------- 

1. No pretérito dia 15/02/2022 a sociedade “ALUMÍNIOS CORTIZO 

PORTUGAL, LDA.”, NIPC 505 045 656, formalizou uma candidatura a 

Projeto de Interesse Municipal (PIM) nos termos do Regulamento de 

Projetos de Interesse Municipal (RPIM). ----------------------------- 

2. Com a candidatura em questão, a requerente pretendia a concessão 

dos benefícios tributários municipais (reduções do IMI, do IMT e das 

Taxas Municipais) decorrentes da classificação do seu projeto de 

investimento “PROJETO CORTIZO CHAVES”, como PIM. -------------------- 

3. O executivo municipal, em sua reunião ordinária ocorrida no dia 

17/03/2022, deliberou, por unanimidade, concordar com 

Informação/Proposta n.º 16/DDE/2022 (ver Anexo l), que subscrevia o 

relatório de avaliação da candidatura n.º 1/2022 (ver Anexo 2) da 

Comissão Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos 

de Interesse Municipal (CTAAF-PIM). --------------------------------- 

4. Em resultado, o executivo camarário atribuiu a classificação de PIM 
à candidatura apresentada pela referida sociedade, aprovando a 

concessão dos benefícios tributários municipais abaixo elencados:  

a) Redução de 75% do valor do IMT relativo aos prédios adquiridos 

pela entidade beneficiária, destinados ao exercício da atividade 

desenvolvida no projeto, por uma única vez, em virtude da transação 
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vir a ocorrer em momento posterior à apresentação da candidatura a 

Projeto de Interesse Municipal; ------------------------------------- 

b) Redução de 75% do valor do IMI relativo aos prédios a utilizar 

pela entidade beneficiária na atividade desenvolvida no projeto de 

investimento, por um prazo de 5 anos, eventualmente prorrogado por 

mais 5 anos, conforme alínea b) do n.º 2 do art.º 8.º do RPIM; ------ 

c) Redução de 75% nas taxas municipais que vierem a ser aplicadas, 

devidas pela emissão de título administrativo relacionado com a 

aprovação das operações urbanísticas de edificação e respetiva 

utilização, conforme art.º 9.º do RPIM. ----------------------------- 

5. A quantificação, em termos absolutos, dos benefícios percentuais 
concedidos e constantes no Quadro do ponto 5 do relatório de avaliação, 

corresponderam aos seguintes montantes: ----------------------------- 
      

   
 

 

Valor absoluto 

(€) 

Valor Redução 

(%) 

Valor Redução 

(€)  
 

IMI 1.597,68 75,0% 1.198,26(1) 
 

 
IMT 18.737,37 75,0% 14.053,03 

 
 

Taxas Municipais s.d. (2) 75,0% s.d.(3) 
 

(1) - Valor de benefício calculado para o ano de 2022. -------------- 

(2) - Sem dados. Valor a calcular pelos serviços técnicos da DOTGU, 

em momento posterior, aquando da entrada do projeto de licenciamento 

da operação urbanística associada à candidatura em análise. 

Presentemente, apenas deu entrada um pedido de Informação Prévia, 

processo n.º 556/21, pelo requerimento n.º 1624/21 em 07/07/2021. --- 

(3) s.d. - Sem dados, valores a determinar em fase posterior. ------- 

6. Posteriormente à realização da referida reunião camarária veio a 

constatar-se que o relatório de avaliação da candidatura submetido à 

apreciação do executivo camarário enfermava de um erro de cálculo ao 

ter sido considerado como valor base para o cálculo do benefício da 

redução de IMT, em 75%, o montante de 18.737,37€, correspondente ao 

imposto de selo - IS - pago no contrato de aquisição dos prédios 

rústicos8 onde irá ser desenvolvido o PIM  em apreciação, quando 

deveria ter sido considerado o montante de 117.108,60€, correspondente 

ao valor do IMT, pago no âmbito do referido contrato de compra e venda 

e na dita redução de 75% desse valor. ------------------------------   

7. No pretérito dia 24/03/2022, à luz do disposto no artigo 174º9 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA), a CTAAF-PIM reuniu 

para, entre outros assuntos proceder à análise e consequente 

retificação do erro de cálculo constante do aluído Quadro. -------- 

8. De acordo com o exarado no Auto de Diligência da dita reunião 

(ver Anexo 3), com a retificação em questão, o Quadro do ponto 5 do 

relatório de avaliação, que quantifica em termos relativos e absolutos 

os benefícios concedidos no âmbito deste PIM, passou a conter os 

seguintes dados: 

                                                           
8 Inscritos na matriz predial da freguesia de Outeiro Seco sobre os 

artigos 4998 e 4999 descritos na conservatória do registo predial de 

Chaves sob os números 4666 e 4667. ---------------------------------- 

9 Artigo 174.º - Retificação dos atos administrativos -------------- 

1 − Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade 

do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a 

todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato. ----- 

2 − A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos 

interessados, produz efeitos retroativos e deve ser feita sob a forma 

e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado. -------- 
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Valor absoluto 

(€) 

Valor Redução 

(%) 

Valor Redução 

(€)  
 

IMI 1.597,68 75,0% 1.198,26(1) 
 

 
IMT 117.108,60 75,0% 87.831,45 

 
 

Taxas Municipais s.d. (2) 75,0% s.d.(3) 
 

(1) - Valor de benefício calculado para o ano de 2022. -------------- 

(2) - Sem dados. Valor a calcular pelos serviços técnicos da DOTGU, 

em momento posterior, aquando da entrada do projeto de licenciamento 

da operação urbanística associada à candidatura em análise. --------- 

Presentemente, apenas deu entrada um pedido de Informação Prévia, 

processo n.º 556/21, pelo requerimento n.º 1624/21 em 07/07/2021. --- 

(3) s.d. - Sem dados, valores a determinar em fase posterior. ------- 

9. Na sequência, a referida Comissão deliberou propor que seja 

submetida à apreciação do executivo camarário, na parte respetiva, a 

retificação do valor base do IMT liquidado, e, nessa justa medida, 

aprovar o montante de 87.831,45€, correspondente ao benefício 

concedido na redução de 75% do IMT, em conformidade com o valor obtido 

na avaliação da candidatura, e, em tudo o mais, manter a avaliação da 

dita candidatura e a Informação n.º 16/DDE/2022, em conformidade com 

a vontade da administração traduzida na deliberação camarária de 

17/03/2022. -------------------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO ---------------------------------  

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que, em 

coerência com o supra exposto e nos termos do Auto de Diligência n.º 

3 de 2022, seja submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. 

Nuno Vaz, a seguinte estratégia procedimental: ---------------------- 

1. Que o presente assunto seja agendado para a próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, em vista a ser adotada deliberação 

no sentido de aprovar a retificação do montante absoluto do benefício 

de IMT concedido, em conformidade com o resultado da avaliação da dita 

candidatura, correspondendo, no caso individual e concreto, à 

aprovação da concessão do benefício no montante de 87.831,45€, 

traduzido na redução de 75% do IMT, e não no montante de 14.053,03€ 

como, por lapso, foi indicado, e, em tudo o mais, manter a avaliação 

da dita candidatura e a Informação n.º 16/DDE/2022, em conformidade 

com a vontade da administração traduzida na deliberação camarária de 

17/03/2022. -------------------------------------------------------- 

2.Caso haja deliberação nos termos preconizados, propõe-se ainda: ---  

2.1 A dispensa de audiência dos interessados, nos termos da alínea 

f) do n.º 1, do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA); ------------------------------------------------------------- 

2.2 A notificação da sociedade requerente, nos termos do artigo 114.º 

e seguintes do CPA, da decisão que vier a ser proferida sobre a matéria 

ora em apreciação, sendo para o efeito comunicado que, conforme n.º 3 

do artigo 10.º do Regulamento de Projetos de Interesse Municipal, o 

contrato de concessão de benefícios fiscais e taxas municipais, deverá 

ser outorgado no prazo de 180 dias, a contar da data da notificação;  

2.3 O encaminhamento do processo para a Unidade Flexível de 3º Grau 

de Contratos e Expropriações, para que sejam promovidas as diligências 

necessárias à formalização do contrato de concessão dos benefícios 

tributários outorgados, o qual posteriormente deverá ser levado a 

conhecimento da Assembleia Municipal, em vista à fiscalização do 

cumprimento do RPIM, na primeira sessão daquele órgão deliberativo; - 

2.4 O encaminhamento da deliberação camarária referente à presente 

informação para a Divisão de Ordenamento do Território e Gestão 
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Urbanística (DOTGU), com o objetivo de integrar o respetivo processo 

de licenciamento urbanístico. ---------------------------------------  

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

Anexos: ------------------------------------------------------------ 

Anexo 1 – Deliberação camarária de 17/03/2022 sobre a 

Informação/Proposta n.º 16/DDE/2022; -------------------------------- 

Anexo 2 – Relatório de Avaliação de Candidatura n.º 1/2022 da Comissão 

Técnica de Análise, Acompanhamento e Fiscalização de Projetos de 

Interesse Municipal ------------------------------------------------- 

Anexo 3 – Extrato do Auto de Diligência n.º3/ CTAAF-PIM/2022. ------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 25.03.2022------ 

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 dos Processos de 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 no 

sentido 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 

2022.03.28. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica exarada sobre este documento 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. --------------------------------------------- 

 

 

4.2. ANÁLISE DO 7º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

INVESTIMENTO “HOTEL SANTA RITA WELLNESS & SPA INSTITUTE” CLASSIFICADO 

COMO PIM - INFORMAÇÃO Nº20 /DDE/2022, DA ENG.ª CLÁUDIA FERREIRA, DE 

25.03.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – ENQUADRAMENTO e FUNDAMENTAÇÃO ----------------------------------- 

1. A sociedade Solar Investment Imobiliária, Lda., NIPC 514 567 520, 
na qualidade de promotora do projeto de investimento “Hotel Santa Rita 

Wellness & SPA Institute”, classificado como Projeto de Interesse 

Municipal (PIM), veio, através de correio eletrónico datado de 

27/01/2022, apresentar informação semestral relativa à execução do 

referido projeto de investimento, em conformidade com o disposto na 

alínea c), da Cláusula 5.ª do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais (CCBTM), outorgado em 24/07/2018. ------------ 

2. A informação semestral em questão (7º semestre de execução) foi 
encaminhada à Comissão Técnica Municipal responsável pela Análise, 

Acompanhamento e Fiscalização dos Projetos de Interesse Municipal 

(CTAAF – PIM)10 para a devida análise. ------------------------------ 

3. A apreciação da dita informação, iniciada na reunião do transato 
dia 7, foi concluída na reunião do passado 24 do mês corrente, após a 

                                                           
10 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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referida Comissão ter em seu poder uma nova calendarização do 

investimento (reprogramação financeira e temporal), apresentada pela 

entidade promotora em sede de pedido de elementos adicionais, e 

consonante com o prazo estabelecido para conclusão do projeto 

constante da adenda ao contrato. ------------------------------------ 

4. Com esta informação pretende-se: --------------------------------- 
(i) Levar ao conhecimento do Executivo Municipal o 7º relatório 

semestral de acompanhamento da execução do PIM, o qual se anexa, e 

aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais; ------------ 

(ii) Propor que seja acolhida a proposta de deliberação que o mesmo 
relatório preconiza, e aqui se dá igualmente por reproduzida para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

II – DA PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO --------------------------------- 

Na qualidade de relatora da CTAAF-PIM cumpre-me sugerir que seja 

submetida à consideração do Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, a seguinte 

estratégia procedimental: ------------------------------------------- 

1. Agendamento do presente assunto para em próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista a ser adotada deliberação, nos termos 

preconizados no Relatório produzido pela CTAAF-PIM, que segue em 

anexo; ------------------------------------------------------------- 

2. Caso haja deliberação nos termos preconizados, para cumprimento 

do estabelecido no artigo 12º (Monitorização das condições de 

celebração e execução do contrato) do Regulamento de Projetos de 

Interesse Municipal (RPIM), recomenda-se que a presente informação, o 

relatório elaborado pela CTAAF-PIM, bem como a deliberação de Câmara 

referida na alínea anterior sejam submetidos a apreciação da 

Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele órgão deliberativo, 

dando-se cumprimento ao estabelecido no nº 3 do artigo 13º do 

mencionado RPIM. ---------------------------------------------------- 

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

Em Anexo: 7º Relatório semestral de acompanhamento da execução do 

projeto de investimento e respetivos anexos. ------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 25.03.2022------ 

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 dos Processos de 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 no 

sentido 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 

2022.03.28. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

à proposta exarada sobre este documento 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 

 

 



                                                                F. 71 

                                                                  _____________________ 

 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram onze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 

i Aplicável apenas quando os apoios concedidos sejam superiores a € 50 

000,00, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 273/2009, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março.- 

                                                           


