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Nº10 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 12 de Maio de 

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

Aos doze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, nesta 

cidade de Chaves, no "Salão Nobre" do Edifício dos Paços do Concelho, 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Chaves, sob a 

Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Nuno Vaz Ribeiro, e com 

as presenças dos Vereadores, Sr. Eng. Francisco Baptista Tavares, Sr. 

Dr. Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Dr. Júlio Romeu dos Santos 

de Jesus, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves e Sr. Dr. Nuno 

André Monteiro Coelho Chaves 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 nove de maio 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), ENG. CARLOS AFONSO DE MOURA TEIXEIRA. ------------------- 

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

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

Carlos Afonso de Moura Teixeira, irá estar ausente, da presente reunião 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

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

Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao 

executivo municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com 

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

a) “Candidaturas para Apoio Financeiro ao Arrendamento Jovem abertas 

até 24 de maio” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que o Programa Porta 65 - Jovem é um sistema de 

apoio financeiro ao arrendamento por jovens, constituídos em agregados 

ou em coabitação, que tem como objetivo regular os incentivos aos 

jovens arrendatários. Este programa apoia o arrendamento de habitações 

para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda como 

subvenção mensal. --------------------------------------------------- 

O apoio consiste num subsídio mensal, correspondente a uma percentagem 

do valor total da renda, concedido durante um período de 12 meses em 

caso de aprovação. Este apoio financeiro pode prolongar-se por um 

máximo de cinco anos, exigindo, no entanto, nova candidatura todos os 

anos. -------------------------------------------------------------- 

As candidaturas são realizadas por via eletrónica, no Portal da 

Habitação em http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/index.html 
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acedendo à opção "Apresentar Candidatura" com o NIF (número de 

identificação fiscal) e a senha de acesso à Autoridade Tributária. -- 

b) “Chaves recebe torneio nacional de futsal “Clericus Cup” entre 4 e 

6 de julho” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, Nuno 

Vaz, deu nota que a cidade de Chaves recebe, entre os dias 4 e 6 de 

julho, o torneio nacional de futsal Clericus Cup, entre os clérigos 

oriundos das dioceses de Portugal. A iniciativa vai já na 15ª edição 

e é organizada este ano pela diocese de Vila Real, campeã em título, 

com a colaboração da Câmara Municipal de Chaves. -------------------- 

Após dois anos de interregno devido à pandemia Covid-19, o evento 

volta a realizar-se para promover o convívio e o conhecimento mútuo, 

mas também “para mostrar um outro lado da vida dos sacerdotes, que 

como todos nós também praticam desporto”. --------------------------- 

O torneio será ainda propiciador de alguns momentos de partilha e 

descoberta para todos os intervenientes, sob o tema “Fé, Futsal e 

Juventude”. -------------------------------------------------------- 

c) “Eurocidade Chaves-Verín beneficiária de projeto Erasmus+ sobre 

digitalização para PME’s” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que foi atribuído à Eurocidade Chaves-

Verín, AECT, um projecto ERASMUS+, programa da Comissão Europeia 

recentemente aprovado pela Agência Nacional Portuguesa Erasmus+ 

Educação e Formação, no âmbito da juventude e da transformação digital: 

Jovens Embaixadores Digitais para PMEs (Digital Youth Ambassadors for 

SMEs). ------------------------------------------------------------- 

O projeto tem como parceiros a Associação de Desenvolvimento da Região 

do Alto Tâmega (ADRAT) e a Fundação Galiza Europa (FGE) apresentando 

como objetivo principal a abordagem à transformação digital, através 

do desenvolvimento de habilidades digitais e respetiva formação. ---- 

Numa primeira fase, os jovens da Eurocidade Chaves-Verín irão 

participar num programa de formação de marketing, comunicação e 

digitalização. Posteriormente, irão difundir os conhecimentos e as 

competências digitais com empreendedores da região.  O objetivo é que 

se tornem Embaixadores Digitais para PMEs através da criação de 

conteúdos digitais de forma a que os empresários possam desenvolver o 

seu negócio de uma perspetiva digital. ------------------------------ 

Para além de se pretender o incremento de oportunidades laborais em 

zonas rurais, também se planeia melhorar a eficiência empresarial e a 

competitividade das pequenas empresas, devido à sua evolução em termos 

de digitalização e competências nos mercados digitais. -------------- 

A aprovação deste projeto coincide com o Ano Europeu da Juventude, 

onde se pretende destacar a importância dos jovens como agentes de 

mudança, desempenhando um papel fundamental na construção de 

sociedades pacíficas e democráticas. A formação, a educação e a 

mobilidade são alguns dos pilares que a UE considera fundamentais 

relativamente à Juventude. ------------------------------------------ 

O Erasmus+ é o programa da Comissão Europeia nos domínios da Educação, 

Formação, Juventude e do Desporto (2021-2027) dando ênfase à inclusão 

social, às transições verdes e digitais e à promoção da participação 

dos jovens na vida democrática. ------------------------------------- 

d) “Inscrições abertas para participação na “Festa dos Povos em Aquae 

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

Vaz, deu nota que a cidade de Chaves vai regressar ao Império de Tito 

Flávio Vespasiano, na sua oitava edição do mercado galaico-romano 

“Festa dos Povos em Aquae Flaviae”, de 19 a 21 de agosto. ----------- 

Os interessados em participar na exposição ou venda de produtos, 

durante os três dias de certame - nomeadamente artesãos, mercadores, 

produtores, associações, juntas de freguesias, entre outros - poderão 
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inscrever-se até dia 30 de junho, com informação disponível para o 

efeito em https://www.chaves.pt/pages/520. -------------------------- 

e) “Maratona de Arqueologia Virtual faz reconstituição 3D das Termas 

Romanas de Chaves” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que no âmbito do 6º Simpósio de Arqueologia Virtual 

a realizar no próximo dia 14 de maio, encontra-se a decorrer, desde o 

passado dia 09 de maio, uma Maratona técnica com a participação de um 

grupo de especialistas de várias áreas, como a arqueologia, 

património, história de arte e arquitetura, com o objetivo de 

desenvolver uma proposta de reconstituição tridimensional das termas 

romanas de Chaves. -------------------------------------------------- 

A partir dos vestígios existentes, como registos, paralelos 

arquitetónicos, plantas e desenhos arqueológicos, a ideia é produzir 

a modelação do equipamento a nível interior e exterior para 

proporcionar um conhecimento mais profundo e direto sobre as vivências 

à época do equipamento termal. -------------------------------------- 

Na ótica da interatividade museológica, este estudo proporcionará a 

possibilidade de uma visita virtual e experiência de realidade 

aumentada aos visitantes. ------------------------------------------- 

O Simpósio de Arqueologia Virtual, que decorrerá no Auditório Eng. 

Luiz Coutinho, conta ainda com a apresentação de projetos de 

valorização e difusão patrimonial na Península Ibérica e culmina com 

uma visita guiada ao Museu das Termas Romanas de Chaves, acompanhada 

pelos técnicos responsáveis pela proposta de reconstituição virtual 

deste complexo termal. ---------------------------------------------- 

f) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula a jovem 

flaviense Filipa Ferreira, que integrou a equipa da Universidade de 

Aveiro (UA), pela conquista do segundo lugar na competição Europeia 

Tournament in Management and Engineering Skills (T.I.M.E.S.). A 

competição decorreu em Viena, na Áustria, no mês passado. ----------- 

Esta foi a primeira vez que a Universidade de Aveiro chegou à final 

desta competição europeia de resolução de casos de estudo para 

estudantes universitários, que decorre desde 1994. ------------------ 

O TIMES é a maior competição europeia de resolução de casos de estudo 

para estudantes, acerca dos mais variados tópicos relacionados com a 

Engenharia e a Gestão. ---------------------------------------------- 

g) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o 

investigador flaviense João Vasco Ferreira, na sequência do trabalho 

desenvolvido sobre exossomas e comunicação intercelular, publicado 

numa revista Science. ----------------------------------------------- 

Na sua investigação, a equipa portuguesa - constituída ainda pelos 

investigadores Ana Soares e Paulo Pereira - descreve como os exossomas 

escolhem as proteínas que levam de célula em célula pelo corpo e 

aumentam o potencial terapêutico destas pequenas vesículas. --------- 

A autarquia congratula, assim, toda a equipa pelo seu trabalho de 

pesquisa, um conhecimento importante para o desenvolvimento de novas 

terapêuticas. ------------------------------------------------------ 

h) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o flaviense 

Luís Delgado, pela conquista do Rali Santo Tirso 2022, segunda prova 

do Campeonato Start Norte de Ralis, que decorreu no passado fim de 

semana, com a participação de 82 equipas e 75 carros em competição. - 

A dupla Luís Delgado e Paulo Silva sagraram-se campeões nesta prova, 

que integra o Calendário Nacional de Ralis da Federação Portuguesa de 

Automobilismo e Karting, ao volante de um Peugeot 208 R2, com um tempo 

total de 31.30,3 minutos. ------------------------------------------- 

https://www.chaves.pt/pages/520
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i) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o piloto 

flaviense Pedro Salvador, pela sua vitória na Rampa da Falperra 2022, 

que integra o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. ---------- 

O Campeão nacional absoluto em título esteve sempre mais forte do que 

todos os restantes adversários. Pedro Salvador arrecadou uma vitória 

na geral absoluta, sendo, de longe, o mais rápido nas seis subidas do 

programa. ---------------------------------------------------------- 

O Município felicita o piloto por mais uma conquista no seu percurso 

competitivo. ------------------------------------------------------- 

j) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o flaviense 

Carlos Pintado pela conquista do título nacional, ao serviço do Futebol 

Clube do Porto, como técnico responsável pela área de observação e 

análise de jogo da equipa principal Portista. ----------------------- 

Recorde-se que Carlos Pintado iniciou o seu percurso futebolístico nas 

camadas jovens do Grupo Desportivo de Chaves. ----------------------- 

l) “Dia do Idoso - 2022” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

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

próximo dia 05 de junho, no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida 

em Calvão, o Dia do Idoso – 2022 -. --------------------------------- 

Trata-se de uma iniciativa que esteve suspensa, nos últimos dois anos, 

por razões relacionadas com o contexto pandémico, encontrando-se, na 

presente data, reunidas todas as condições para a promoção de um 

convívio que congrega e permite a interação dos seniores do nosso 

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

Para o efeito foram endereçados convites a todas as freguesias do 

concelho, para participarem nesta iniciativa, que tem um potencial 

muito significativo. Aproveitou, ainda, a oportunidade, para convidar 

todo o Executivo Municipal a estar presente e participar nesta 

iniciativa. -------------------------------------------------------- 

m) “Estrada Nacional 2” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara, Nuno Vaz, deu nota que se comemorou, em Santa Marta de 

Penaguião, os 77 anos da abertura da “EN2”. ------------------------- 

A “Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 - AMREN2 – “, 

organizou a iniciativa com o objetivo de destacar o trabalho realizado 

nos últimos anos para a concretização deste projeto. ---------------- 

A cerimónia de comemoração contou com a presença da Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, e da Secretária de Estado do 

Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. O momento foi aproveitado 

para  apresentar um dossier, com a identificação de um conjunto de 

investimentos importantes para colocar em destaque este produto 

turístico, quer a nível nacional, quer a nível internacional, 

permitindo que os territórios atravessados pela “EN2” possam ser, 

ainda, mais valorizados, tendo sido sugerindo, para o efeito, a 

construção de uma linha de financiamento específico para a “EN2” e que 

a mesma não comprometa, nem concorra com avisos específicos para os 

municípios. -------------------------------------------------------- 

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

De seguida e em complemento à informação prestada pelo Senhor 

Presidente da Câmara, usou da palavra, o Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco António Chaves de Melo, tendo, dado conhecimento 

ao executivo municipal dos seguintes assuntos, a saber: ------------- 

b) “Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em trabalhos de 

manutenção” - Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

Francisco António Chaves de Melo, deu nota que se encontrava prevista 

a abertura do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) para o 

próximo dia 16 de maio, data previsível para o fim dos trabalhos de 
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manutenção das suas instalações e equipamentos, bem como da preparação 

da nova exposição. -------------------------------------------------- 

Sucede que, com o início dos referidos trabalhos de manutenção, foi 

descoberta uma rutura de água na biblioteca do museu, obrigando a uma 

intervenção de maior dimensão do que a inicialmente prevista, dando a 

título de exemplo a eventual necessidade de substituir toda a rede de 

tubos do sistema ambiental do “MACNA”. ------------------------------ 

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 28 de abril de 2022. --------------------------- 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAVES NA “REDE DAS CASA 

DO CONHECIMENTO” | APROVAÇÃO DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO. PROPOSTA  
Nº 18/GAPV/2022. ---------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

 I – Enquadramento e Fundamentação: --------------------------------- 
1.Considerando que o Município de Chaves e a Universidade do Minho 

celebraram protocolo de colaboração, em 09 de novembro de 2018, que 

visou estabelecer formas de cooperação entre as duas instituições 

parceiras, tendo em vista o desenvolvimento de colaboração científica 

e de prestação de serviços no domínio do estudo salvaguarda e 

valorização do património de Chaves. -------------------------------- 

2.Atendendo que o protocolo foi outorgado pelo Sr. Reitor da 

Universidade do Minho, Prof. Doutor Rui Vieira de Castro, e o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Dr. Nuno Vaz, aquando da 

realização do I Encontro de Ciência Maria Alves Paiva. -------------- 

3.Considerando que a Universidade do Minho iniciou contactos com o 

Município de Chaves no sentido de aferir o interesse e a viabilidade 

deste poder vir a integrar a Rede de Casas do Conhecimento. Assim, no 

mês de novembro, foi promovida uma reunião na Universidade do Minho, 

com a participação da então Vice-Reitora, PhD Manuela Martins, da 

atual Pró-reitora, PhD Sandra Paiva, bem como dos elementos da comissão 

executiva da Rede de Casas do Conhecimento, tendo o Município de Chaves 

estado representado pelo Sr. Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo e 

pela Chefe de Divisão da Cultura, em regime de substituição, Dr.ª 

Filipa Leite. ------------------------------------------------------- 

4.Tendo em consideração os desafios colocados pela Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, bem como a consequente necessidade de 

aprendizagem ao longo da vida, o conceito confere expressão a um modo 

particular da Universidade do Minho se relacionar com o território e 

com as suas populações, através da criação de espaços de aprendizagem 

interativos e flexíveis, facilmente ajustáveis às variadas 

necessidades regionais. --------------------------------------------- 
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5.Considerando que o conceito que viria numa fase inicial, em 2010, a 

dar origem à criação da “Rede de Casas do Conhecimento” (RCdC), 

integrou a Universidade do Minho, o Centro de Computação Gráfica e os 

municípios de Vila Verde, Paredes de Coura, Fafe e Vieira do Minho. - 

6.Considerando que, entre 2013 e 2014, a “Rede de Casas do 

Conhecimento” foi ampliada com a adesão de mais quatro municípios 

(Boticas, Montalegre, Ponte da Barca e Trofa), continuando a 

constituir um conceito muito válido, dentro e fora da Universidade e 

a despertar o interesse de um alargado conjunto de municípios, bem 

como outras instituições do Ensino Superior, como sendo a Universidade 

de Évora. ----------------------------------------------------------- 

7.Considerando que, em junho de 2021, foi inaugurada a Casa do 

Conhecimento de Valongo e formalizada a adesão deste município à RCdC 

Norte. ------------------------------------------------------------- 

8.Considerando que através da Rede, a Universidade do Minho pretende 

estar mais próxima das autarquias e com isso, dos cidadãos, colaborando 

com os seus recursos materiais e humanos para o desenvolvimento local 

das regiões, procurando incentivar a investigação e inovação dos 

munícipes. Neste sentido, a Universidade do Minho deseja ser aliada 

nos projetos inovadores dos municípios e contribuir para a realização 

dos mesmos. --------------------------------------------------------- 

9.Considerando-se uma “Casa do Conhecimento”, um equipamento de 

natureza pública que envolve um espaço físico e virtual, um conjunto 

articulado de pessoas e de recursos que visam a dinamização das 

populações em torno do desenvolvimento e partilha de Conhecimento. - 

10.Considerando que a “Casa do Conhecimento” permite o acesso às 

tecnologias da informação no contexto da Sociedade da Informação numa 

lógica inclusiva, disponibilizando um conjunto de serviços que 

possibilitam o acesso a tecnologias aplicadas em contextos do 

quotidiano, contribuindo desta forma para fomentar a inclusão digital 

e social. ----------------------------------------------------------- 

11.Considerando que a “Casa do Conhecimento” é um espaço aberto às 

tecnologias criativas, que na sua amplitude, permitem desenvolver 

processos de aprendizagem e criatividade, passando por etapas de 

experimentação, exploração e reflexão. ------------------------------ 

12.Considerando que as “Casas do Conhecimento” representam os meios 

pelo qual as autarquias e a Universidade do Minho, procuram 

sensibilizar e envolver o cidadão em desafios como a inovação, a 

aprendizagem, a criatividade, a experimentação tecnológica e o 

conhecimento, dinamizando as comunidades locais como meio para 

potenciar o desenvolvimento económico e social e desenvolver o 

empreendedorismo de base local. ------------------------------------- 

13.Considerando a promoção o conhecimento, a criatividade e a 

inovação, criando condições de igualdade no acesso às tecnologias 

digitais e tem como objetivo primordial a inclusão digital das 

populações na Sociedade da Informação e o reforço das suas competências 

e qualificações, num espaço de criatividade e inovação para o 

desenvolvimento e experimentação de tecnologia. --------------------- 

14.Considerando o modelo de governação, cujo documento se anexa à 

presente proposta e aqui se apresenta integralmente reproduzida. ---- 

15. Considerando que a biblioteca municipal de Chaves tem 

instalações, com excelentes condições, que podem ser adaptadas ao 

funcionamento da Casa do Conhecimento, criando-se novas dinâmicas tão 

necessárias por estes espaços. -------------------------------------- 

16.Face ao exposto, entende-se relevante formalizar a cooperação entre 

a Universidade do Minho e o Município de Chaves, nesta fase inicial, 

através do “Memorando de Entendimento”, tendo em vista o conhecimento 
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e enriquecimento recíproco das duas instituições, bem como a promoção 

e desenvolvimento do intercâmbio cultural e científico no domínio das 

tecnologias da informação. ------------------------------------------ 

17.Os termos do “Memorando de Entendimento” pressupõem a promoção e a 

realização conjunta de atividades de divulgação científica; a 

participação em seminários e encontros científicos; o intercâmbio de 

atividades e a promoção mútua de cada uma das instituições envolvidas.  

18.O procedimento adotado pela Rede de Casas do Conhecimento, no que 

diz respeito á adesão de novos membros, no caso do Município de Chaves, 

contempla duas fases distintas: ------------------------------------- 

a. Instalação – à qual o presente memorandum visa dar resposta. ----- 

b. Adesão – após a conclusão da fase anterior a que se concretiza pela 

Assinatura do Protocolo de Adesão. ---------------------------------- 

19.Tendo em vista a boa execução do trabalho de integração da Casa do 

Conhecimento, o Município deve garantir o acesso à Biblioteca 

Municipal de Chaves, património da autarquia, bem como a 

disponibilização do espaço e materiais aí existente para o 

desenvolvimento de atividades no âmbito da “Casa do Conhecimento.” - 

20. Por sua vez, a Universidade do Minho compromete-se a ter um papel 

mobilizador na Rede de “Casas do Conhecimento”, um parceiro ativo e 

com função de suporte às infraestruturas e iniciativas das Casas do 

Conhecimento. ------------------------------------------------------ 

21.A presente proposta não envolve compromissos financeiros entre 

ambas as instituições. ---------------------------------------------- 

22.O memorando de entendimento a celebrar entre a Universidade do 

Minho e o Município de chaves tem enquadramento legal nas atribuições 

do Município, especialmente à luz da alínea e) do n.º 1 do artigo 23.º 

do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulteriora redação, 

traduzidas na atribuição inerente ao domínio do Património, Cultura e 

Ciência, sem prejuízo do disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º 

do enunciado diploma. ----------------------------------------------- 

II – Justificação de Contratação de Serviços:------------------------ 

A integração do Município de Chaves na Rede de “Casas do Conhecimento” 

será uma mais valia para a população do concelho e região, pois além 

de promover o conhecimento, a criatividade e inovação contribui para 

a qualificação do capital humano, combate a infoexclusão e as 

assimetrias digitais, reforça a cultura cientifica e as competências 

tecnológicas das populações e contribui para o incremento de 

qualificação académica das pessoas e para o seu desenvolvimento 

educativo. --------------------------------------------------------- 

Permitirá, ainda, dinamizar novas ações na biblioteca municipal de 

Chaves, induzindo a procura, expectável, por novos públicos.--------- 

III – Da Proposta em Sentido Estrito: ------------------------------- 

Assim, atendendo às razões de facto e de direito acima enunciadas, 

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que seja reconhecida a valia da participação do Município de Chaves 

na Rede das “Casas do Conhecimento” e da Universidade do Minho, tendo 

em vista a partilha do conhecimento e enriquecimento recíproco das 

duas instituições, bem como, a promoção e desenvolvimento do 

intercâmbio cultural, social e humano.------------------------------- 

b) Que seja legitimado o Presidente da Câmara Municipal a proceder à 

outorga do “Memorando de Entendimento”, entre o Município de Chaves e 

a Universidade do Minho; -------------------------------------------- 

c) Por último, a presente informação deverá ser agendada para uma 

próxima Reunião de Câmara, tendo em vista a obtenção de deliberação 

conducente à sua aprovação. ----------------------------------------- 
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Chaves, 27 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

2.2. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

DE ACESSO PÚBLICO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CHAVES (RSUEAP). PROPOSTA 

Nº 27/GAP/2022. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da justificação -------------------------------------------------

1. Considerando que a Câmara Municipal aprovou, em sede de sua reunião 

realizada no dia 18 fevereiro de 2021, o Projeto de Regulamento de 

Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso Público do Pavilhão 

Municipal de Chaves (RSUEAP), tendo como base a proposta n.º 

16/GAPV/2021; ------------------------------------------------------

2. Considerando que o referido Projeto de Regulamento foi submetido a 

audiência dos interessados, no estrito cumprimento do disposto no n.º 

1, do artigo 101º, do CPA; ------------------------------------------

3. Considerando que, para o efeito, foram consultadas as seguintes 

entidades: ---------------------------------------------------------

a)Polícia de Segurança Pública de Chaves; ---------------------------

b)Proteção Civil de Chaves; -----------------------------------------

c)INEM – Delegação Regional do Norte; -------------------------------

d)Bombeiros Voluntários Flavienses; ---------------------------------

e)Bombeiros Voluntários de Salvação Publica; ------------------------

f)Autoridade Prevenção e Combate à Violência no Desporto; -----------

g)Associação de Futebol de Vila Real. -------------------------------

4. Considerando que, findo o período de audiência prévia, não se 

registaram sugestões. -----------------------------------------------

5. Considerando, neste contexto, que se encontram reunidas as 

condições para a aprovação definitiva do Regulamento. ---------------

6. Considerando que, por força das competências previstas na alínea 

g), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e ulteriores alterações, compete à assembleia municipal 

aprovar regulamentos com eficácia externa do município. -------------

7. Considerado, por último, que o Regulamento, em causa, está sujeito 

a aprovação e registo junto da APCVD, que é condição da sua validade, 

por força do disposto o n.º 4, do artigo 7º, da Lei n.º 39/2009, de 

30 de julho e ulteriores alterações. -------------------------------- 

II – Da proposta ----------------------------------------------------

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------

a)Que seja aprovada a proposta de Regulamento em apreciação, conforme 

documento cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais e se anexa à presente proposta; -------------

b)Alcançado o desiderato referido na alínea anterior, deverá a 

Proposta de Regulamento ser agendada para uma próxima sessão da 

Assembleia Municipal para ulterior sancionamento do aludido órgão 

deliberativo da Autarquia, no cumprimento do disposto na alínea g), 

do n.º 1, do art. 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

c)No estrito cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 7º, da Lei 
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n.º 39/2009, de 30 de julho e ulteriores alterações, dever-se-á 

proceder ao envio do Regulamento aprovado, nos termos da alínea 

anterior, para a APCVD, em vista à aprovação e registo por parte de 

tal entidade, o qual é condição de validade do Regulamento nos termos 

da referida disposição legal; ---------------------------------------

d)Por último, que se proceda à publicação do referido Regulamento, no 

Diário da República, no respetivo Boletim Municipal, na Internet, (no 

sítio institucional do município), Jornal Local e através de Edital 

afixado nos lugares de estilo, verificando-se, como é óbvio, os passos 

procedimentais acima referidos, tudo isto, de acordo com as 

disposições combinadas previstas no artigo 56º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, e no art. 139º do 

Código do Procedimento administrativo. ------------------------------

Chaves, 27 de abril de 2022. ----------------------------------------

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

Nuno Vaz ------------------------------------------------------------

Em anexo: Proposta de Regulamento de Segurança e de Utilização dos 

Espaços de Acesso Público do Pavilhão Municipal de Chaves (RSUEAP). – 

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

REGULAMENTO DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ACESSO PÚBLICO 

DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CHAVES ------------------------------------- 

(RSUEAP)------------------------------------------------------------ 

(ao abrigo dos n.ºs 2 e 3, do artigo 7º, da Lei n.º 39/2009, de 30 de 

julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 113/2019, de 11 de 

setembro)----------------------------------------------------------- 

Nota Justificativa -------------------------------------------------- 

O presente Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de 

Acesso Público (RSUEAP), visa responder ao disposto na Lei n.º 39/2009, 

de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 

de setembro, que estabelece o regime jurídico da segurança e combate 

ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, 

ou atos com eles relacionados, de forma a possibilitar a realização 

dos mesmos com segurança e de acordo com os princípios éticos inerentes 

à sua prática. ------------------------------------------------------ 

1 -  O  Município de Chaves é  Proprietário do  recinto desportivo 

designado por Pavilhão Municipal de Chaves, sito na Rua Enfermeiro 

Carvalho, Chaves. --------------------------------------------------- 

2 – No Recinto Desportivo, acima referido, ocorrem com regularidade 

competições desportivas, as quais podem apresentar risco, reduzido ou 

normal. ------------------------------------------------------------ 

3 - Constitui preocupação do Município de Chaves eliminar qualquer 

forma de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos 

desportivos promovidos no referido Recinto Desportivo. -------------- 

4 – Ora, dispõe o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 39/2009, de 30 de 

julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, 

que o proprietário do recinto desportivo aprova regulamentos internos 

em matéria de segurança e de utilização dos espaços de acesso público.  

5 – Por sua vez, o n.º 2 do mesmo artigo, determina que estes 

regulamentos são submetidos a parecer prévio da Força de Segurança 

territorialmente competente, da Autoridade Nacional de Proteção Civil 

(ANPC), dos Serviços de Emergência Médica responsáveis na área do 

Município de Chaves_ e do organizador das competições desportivas. -- 

6 – Partindo de tal contexto, a Policia de Segurança Pública, enquanto 

Força de Segurança Territorialmente Competente, a Autoridade Nacional 

de Proteção Civil, o Instituto Nacional de Emergência Médica, as 

Corporações de Bombeiros,  e a Associação Futebol  Vila Real, foram 

convidadas a emitir parecer prévio sobre o projeto de regulamento, 
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documentos cujo teor aqui se dá por reproduzido integralmente e que 

constam do anexo III ao presente regulamento, fazendo parte integrante 

do mesmo. ----------------------------------------------------------- 

7. – Sendo certo que o presente regulamento integra as recomendações 

apresentadas pelas entidades emissoras de parecer prévio. ----------- 

8 – Considerando que o presente regulamento produz efeitos externos, 

foi o mesmo aprovado em sede de sessão ordinária do órgão deliberativo 

municipal, realizada no dia ____, nos termos do disposto na __________, 

do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de _____. --------------------------- 

CAPÍTULO I ---------------------------------------------------------- 

Disposições gerais -------------------------------------------------- 

Artigo 1.º ---------------------------------------------------------- 

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

O presente regulamento estabelece o regime de segurança e de utilização 

dos espaços de acesso público do Pavilhão Municipal de Chaves 

(doravante abreviadamente designado por "Recinto"). ----------------- 

Artigo 2.º ---------------------------------------------------------- 

Âmbito ------------------------------------------------------------- 

O presente regulamento aplica-se a todas as competições desportivas 

de natureza profissional ou de natureza não profissional, nacional ou 

internacional, consideradas de risco elevado, reduzido ou normal, que 

como tal são definidas nos n.º s 1, 2, 3 e 4 do artigo 12.º da Lei n.º 

39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, 

de 11 de setembro, realizadas no Recinto. --------------------------- 

Artigo 3.º ---------------------------------------------------------- 

Definições --------------------------------------------------------- 

Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por: -- 

a) «Agente desportivo» o praticante, treinador, técnico, pessoal de 

apoio, dirigente, membro da direção, gestor de segurança, coordenador 

de segurança, oficial de ligação aos adeptos ou qualquer outro elemento 

que desempenhe funções durante um espetáculo desportivo em favor de 

um clube, associação ou sociedade desportiva, nomeadamente, o pessoal 

de segurança privada, incluindo-se ainda neste conceito os árbitros, 

juízes ou cronometristas; ------------------------------------------- 

b) «Anel ou perímetro de segurança» o espaço, definido pelas forças 

de segurança, adjacente ou exterior ao recinto desportivo, cuja 

montagem ou instalação é da responsabilidade do promotor do espetáculo 

desportivo, compreendido entre os limites exteriores do recinto ou 

construção, dotado quer de vedação permanente ou temporária, quer de 

vãos de passagem com controlo de entradas e de saídas, destinado a 

garantir a segurança do espetáculo desportivo; ---------------------- 

c) «Área do espetáculo desportivo» a superfície onde se desenrola o 

espetáculo desportivo, incluindo as zonas de proteção definidas de 

acordo com os regulamentos da respetiva modalidade; ----------------- 

d) «Assistente de recinto desportivo» o vigilante de segurança privada 

especializado, direta ou indiretamente contratado pelo promotor do 

espetáculo desportivo, com as funções, deveres e formação definidos 

na legislação aplicável ao exercício da atividade de segurança 

privada; ----------------------------------------------------------- 

e) «Complexo desportivo» o conjunto de terrenos, construções e 

instalações destinadas à prática de uma ou mais modalidades, 

compreendendo os espaços reservados ao público e ao parqueamento de 

viaturas; ---------------------------------------------------------- 

f) «Coordenador de segurança» o profissional de segurança privada, com 

habilitações e formação técnica adequadas, direta ou indiretamente 

contratado para a prestação de serviços no recinto desportivo, que é 

o responsável operacional pelos serviços de segurança privada no 



                                                                F. 275 

                                                                  _____________________ 

 
recinto desportivo e a quem compete chefiar e coordenar a atividade 

dos assistentes de recinto desportivo, bem como zelar pela segurança 

no decorrer do espetáculo desportivo, atuando segundo a orientação do 

gestor de segurança; ------------------------------------------------ 

g) «Gestor de segurança» a pessoa individual, o representante do 

promotor do espetáculo desportivo, com formação específica adequada, 

que integre os seus órgãos sociais ou a este se encontre diretamente 

vinculado por contrato de trabalho, no caso de entidades participantes 

em competições desportivas de natureza profissional, ou contrato de 

trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos restantes casos, 

permanentemente responsável por todas as matérias de segurança do 

clube, associação ou sociedade desportiva, nomeadamente pela execução 

dos planos e regulamentos de prevenção e de segurança, ligação e 

coordenação com as forças de segurança, ANPC e bombeiros, organizador 

da competição desportiva, serviços de emergência médica e voluntários, 

se os houver, bem como pela orientação do coordenador de segurança e 

orientação e gestão do serviço de segurança privada; ---------------- 

h) «Espetáculo desportivo» o evento que engloba uma ou várias 

competições individuais ou coletivas; ------------------------------- 

i) «Grupo organizado de adeptos» o conjunto organizado de adeptos, 

filiados ou não numa entidade desportiva, que atuam concertadamente, 

nomeadamente através da utilização de símbolos comuns ou da realização 

de coreografias e iniciativas de apoio a clubes, a associações ou a 

sociedades desportivas, com carácter de permanência; ---------------- 

j) «Interdição dos recintos desportivos» a proibição temporária de 

realizar no recinto desportivo espetáculos desportivos oficiais na 

modalidade, escalão etário e categorias iguais àqueles em que as faltas 

tenham ocorrido; ---------------------------------------------------- 

k) «Promotor do espetáculo desportivo» as associações de âmbito 

territorial, clubes e sociedades desportivas, bem como as próprias 

federações e ligas, quando sejam simultaneamente organizadores de 

competições desportivas; -------------------------------------------- 

l) «Organizador da competição desportiva» a federação da respetiva 

modalidade, relativamente às competições não profissionais ou 

internacionais que se realizem sob a égide das federações 

internacionais, as ligas profissionais de clubes, bem como as 

associações de âmbito territorial, relativamente às respetivas 

competições; ------------------------------------------------------- 

m) «Realização de espetáculos desportivos à porta fechada» a obrigação 

de o promotor do espetáculo desportivo realizar no recinto desportivo 

que lhe estiver afeto espetáculos desportivos oficiais na modalidade, 

escalão etário e categorias iguais àqueles em que as faltas tenham 

ocorrido, sem a presença de público; -------------------------------- 

n) «Recinto desportivo» o local destinado à prática do desporto ou 

onde este tenha lugar, confinado ou delimitado por muros, paredes ou 

vedações, em regra com acesso controlado e condicionado; ------------ 

o) «Títulos de ingresso» os bilhetes, cartões, convites e demais 

documentos que permitam a entrada em recintos desportivos, qualquer 

que seja o seu suporte; --------------------------------------------- 

p) «Ponto Nacional de Informações sobre Desporto» abreviadamente 

designado como PNID, a entidade nacional designada como ponto de 

contacto permanente para o intercâmbio de informações relativas aos 

fenómenos de violência associada ao desporto, nacional e 

internacional, responsável pelo repositório e tratamento das mesmas;  

q) «Zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos» 

a área específica do recinto desportivo integrado em competições 

desportivas de natureza profissional ou em espetáculos desportivos 
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integrados nas competições desportivas de natureza não profissional 

considerados de risco elevado, onde é permitida a utilização de 

megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão 

mecânica e de sopro, desde que não amplificados com auxílio de fonte 

de energia externa, bem como bandeiras, faixas, tarjas e outros 

acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão superior a 1 

metro por 1 metro, passíveis de serem utilizados em coreografias de 

apoio aos clubes e sociedades desportivas; -------------------------- 

r) «Cartão de acesso a zona com condições especiais de acesso e 

permanência de adeptos» o documento emitido pela Autoridade para a 

Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), nos termos e 

com as características previstos em portaria do membro do Governo 

responsável pela área do desporto, que permite o acesso às zonas com 

condições especiais de acesso e permanência de adeptos; ------------- 

s) «Oficial de ligação aos adeptos (OLA)» o representante da sociedade 

desportiva participante em competição desportiva de natureza 

profissional, responsável por assegurar comunicação eficaz entre os 

adeptos e a sociedade, os demais clubes e sociedades, os organizadores 

das competições, as forças de segurança e a segurança privada, com o 

propósito de facilitar a organização dos jogos, a movimentação dos 

adeptos e de prevenir comportamentos desviantes. -------------------- 

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------- 

INFRAESTRUTURA ----------------------------------------------------- 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Propriedade, localização e composição do Recinto -------------------- 

Artigo 4.º ---------------------------------------------------------- 

Propriedade e localização ------------------------------------------- 

O Recinto é propriedade do Município de Chaves e localiza-se na Rua 

Enfermeiro Carvalho, em Chaves. ------------------------------------- 

Artigo 5.º ---------------------------------------------------------- 

Composição --------------------------------------------------------- 

1 – O recinto desportivo é composto por uma nave central, um gabinete 

de funcionários, quatro instalações sanitárias, quatro salas de 

arrumos, três arrecadações, uma sala de máquinas (caldeira), seis 

salas de sedes sociais, uma sala de reuniões, três _balneários, uma 

zona de cronometrista, quatro halls de entrada, três zonas de 

circulação, com a área total de 1626,48m2. -------------------------- 

2 – O recinto desportivo dispõe ainda de uma zona de paragem e 

estacionamento exterior com doze lugares. --------------------------- 

SECÇÃO II ----------------------------------------------------------- 

Recintos Desportivos ------------------------------------------------ 

Artigo 6.º ---------------------------------------------------------- 

Identificação dos recintos desportivos ------------------------------ 

É abrangido pelo presente regulamento o seguinte recinto desportivo:- 

a) Pavilhão Municipal -------------------------------------------- 

Artigo 7.º ---------------------------------------------------------- 

Área --------------------------------------------------------------- 

Área total coberta ocupada do recinto é a seguinte: -----------------    

a) Recinto Central: 1118 m2; ---------------------------------------- 

b) Balneário 1: 39,16 m2; ------------------------------------------- 

c) Balneário 2: 39,16 m2 -------------------------------------------- 

d) Balneário Árbitros: 39,16 m2 ------------------------------------- 

e) Gabinete Funcionários: 12,74 m2 ---------------------------------- 

f) Instalação Sanitária Público Masculino 1: 8,05 m2 ---------------- 

g) Instalação Sanitária Público Masculino 1: 8,05 m2 ---------------- 

h) Instalação Sanitária Público Feminina 1: 6,53m2 ------------------ 

i) Instalação Sanitária Público Feminina 1: 6,53 m2 ----------------- 
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j) Sala Arrumos 1: 1,50 m2 ------------------------------------------ 

k) Sala Arrumos 2: 0,78 m2 ------------------------------------------ 

l) Sala Arrumos 3: 33,83 m2 ----------------------------------------- 

m) Sala Máquina (caldeira): 5,73 m2 --------------------------------- 

n) Arrecadação 1: 31,40 m2 ------------------------------------------ 

o) Arrecadação 2: 31,40 m2 ------------------------------------------ 

p) Arrecadação 3: 35,06 m2 ------------------------------------------ 

q) Zona Cronometrista: 5,95 m2 -------------------------------------- 

r) Hall Entrada 1: 27,56 m2 ----------------------------------------- 

s) Hall Entrada 2: 27,56 m2 ----------------------------------------- 

t) Hall Entrada 3: 10,60 m2 ----------------------------------------- 

u) Hall Entrada 4: 10,80 m2 ----------------------------------------- 

v) Sala de Reuniões: 36,48m2 ---------------------------------------- 

w) Sede Social 1: 21,98 m2 ------------------------------------------ 

x) Sede Social 2: 10,20 m2 ------------------------------------------ 

y) Sede Social 3: 14,60 m2 ------------------------------------------ 

z) Sede Social 4: 9,30 m2 ------------------------------------------- 

aa) Sede Social 5: 9,90 m2 ------------------------------------------ 

bb) Sede Social 6: 9,90 m2 ------------------------------------------ 

cc) Zona de Circulação 1: 21,98 m2 ---------------------------------- 

dd) Zona de Circulação 2: 11,80 m2 ---------------------------------- 

ee) Zona de Circulação 3: 6,72m2 ------------------------------------ 

SECÇÃO III ---------------------------------------------------------- 

Espaços de acesso público ------------------------------------------- 

Artigo 8.º ---------------------------------------------------------- 

Bancadas ----------------------------------------------------------- 

1 - As bancadas do Pavilhão Municipal de Chaves_ têm capacidade para 

200 lugares sentados. ----------------------------------------------- 

2- O Pavilhão Municipal não possui lugares para pessoas com mobilidade 

condicionada. ------------------------------------------------------ 

Artigo 9.º ---------------------------------------------------------- 

Espaços Públicos ----------------------------------------------------

1 - No complexo desportivo são considerados espaços públicos aqueles 

que assim forem designados, nomeadamente, para acesso ás bancadas, 

instalações sanitárias e Hall de entrada 1 e 2 . -------------------- 

2 - Salvaguardadas todas as medidas de segurança relacionadas com 

espetáculo desportivo, é permitido o acesso aos outros locais do 

complexo desportivo, nomeadamente, balneários. ---------------------- 

3 - Nos termos do n.º 2, em dias de espetáculo desportivo, as pessoas 

interessadas em aceder aos locais aí mencionados devem demonstrar, de 

forma fundamentada, a sua pretensão. -------------------------------- 

Artigo 10.º --------------------------------------------------------- 

Restrições ao acesso ------------------------------------------------ 

1 - No piso 1 do edifício apenas são espaços de acesso público a 

bancada e instalações sanitárias. ----------------------------------- 

2 - Todos os restantes espaços são de acesso restrito. -------------- 

3 - Sempre que razões de segurança o justifiquem os espaços de acesso 

público podem ser restringidos. ------------------------------------- 

Artigo 11.º --------------------------------------------------------- 

Público ------------------------------------------------------------ 

O público assiste aos espetáculos desportivos nos lugares sentados, 

não individuais e não numerados das bancadas. ----------------------- 

Artigo 12.º --------------------------------------------------------- 

Competições -------------------------------------------------------- 

O Pavilhão Municipal de Chaves reúne as condições necessárias para 

acolher qualquer tipo de competição desportiva mencionada no presente 

regulamento. ------------------------------------------------------- 
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SECÇÃO IV ----------------------------------------------------------- 

Zonas de paragem e estacionamento de viaturas ----------------------- 

Artigo 13.º --------------------------------------------------------- 

Paragem e estacionamento de viaturas -------------------------------- 

O recinto desportivo dispõe de uma zona de estacionamento (Zona 1: - 

Junto à entrada norte do recinto), sem lugares destinados a utentes 

de mobilidade condicionada. ----------------------------------------- 

Artigo 14.º --------------------------------------------------------- 

Viaturas pertencentes às forças de segurança, à Autoridade Nacional 

de Proteção Civil, bombeiros e serviços de emergência médica --------  

As forças de segurança, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, os 

bombeiros e os serviços de emergência médica param ou estacionam as 

suas viaturas na Rua Enfermeiro Carvalho, junto à porta da entrada 

principal do recinto. ----------------------------------------------- 

Artigo 15.º --------------------------------------------------------- 

Viaturas pertencentes às comitivas dos clubes, associações ou 

sociedades desportivas em competição, árbitros, juízes ou 

cronometristas ----------------------------------------------------- 

As comitivas dos clubes, associações ou sociedades desportivas em 

competição, árbitros, juízes ou cronometristas param ou estacionam as 

suas viaturas na zona de acesso aos balneários do recinto. ---------- 

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------- 

Obrigações do Proprietário do Recinto Desportivo/Promotor do 

Espetáculo Desportivo ----------------------------------------------- 

SECÇÃO I ------------------------------------------------------------ 

Segurança e utilização dos espaços de acesso público ---------------- 

Artigo 16.º --------------------------------------------------------- 

Obrigações --------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves fica obrigado, em coordenação com as forças de 

segurança, serviços de proteção civil, serviços de emergência médica 

localmente responsável e organizador da competição, a adotar todas as 

medidas de segurança e de utilização de acesso público em todas as 

competições desportivas que decorram no Recinto. -------------------- 

SECÇÃO II ----------------------------------------------------------- 

Plano de Atuação ---------------------------------------------------- 

Medidas de Segurança ------------------------------------------------ 

Artigo 17.º --------------------------------------------------------- 

Plano de Emergência Interno ----------------------------------------- 

O plano de emergência interno (PEI) do Edifício consta das medidas de 

autoproteção do plano de segurança (em anexo), no ponto 5. ---------- 

Artigo 18º ---------------------------------------------------------- 

Plano de evacuação de pessoas --------------------------------------- 

O plano de emergência interno (PEI) do Edifício consta das medidas de 

autoproteção do plano de segurança (em anexo), no ponto 6. ---------- 

Artigo 19.º --------------------------------------------------------- 

Designação Gestor de Segurança -------------------------------------- 

1- O Recinto tem a lotação máxima de 200 espetadores ----------------

2- No estrito cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 

10º-A da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho e ulteriores alterações, o 

gestor de segurança designado encontra-se identificado no ponto 1, do 

ANEXO IV, do presente regulamento. ----------------------------------

3- A designação do gestor de segurança e ou a sua alteração são 

comunicadas à APCVD. ------------------------------------------------

Artigo 20.º ---------------------------------------------------------

Oficial de ligação aos Adeptos (OLA)---------------------------------

Não se realizam competições de natureza profissional no Recinto. ----

Artigo 21.º ---------------------------------------------------------
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Competições de risco elevado ----------------------------------------

Não estão previstas competições de risco elevado no Recinto. --------

Artigo 22.º ---------------------------------------------------------

Competições de risco reduzido e normal ------------------------------

Nas competições consideradas de risco reduzido ou normal: -----------

1- No Recinto são vigiados e controlados os adeptos, de forma a impedir 

o excesso de lotação, através do controlo visual das bancadas; ------

2 - É assegurado o desimpedimento das vias de acesso a qualquer zona 

do recinto através da colocação de barreiras de proteção (grades)----

3 - É impedida a introdução de objetos ou substâncias proibidas ou 

suscetíveis de possibilitar ou gerar atos de violência, através do 

controlo visual e instalação e montagem de anéis de segurança e adoção 

obrigatória de sistemas de controlo de acesso. ----------------------

Artigo 23.º ---------------------------------------------------------

Consumo e venda de bebidas alcoólicas -------------------------------

É proibida a venda, consumo e distribuição de bebidas alcoólicas, no 

interior do recinto desportivo -------------------------------------- 

Artigo 24.º --------------------------------------------------------- 

Estupefacientes e substâncias psicotrópicas ------------------------- 

É proibida a venda, consumo e distribuição de substâncias 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, no interior do anel de 

segurança e em qualquer local do complexo desportivo. --------------- 

Artigo 25.º --------------------------------------------------------- 

Controlo de estados de alcoolémia, de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas ------------------------------------------------------ 

As autoridades policiais destacadas para o espetáculo desportivo, 

sempre que as circunstâncias o justifiquem, podem adotar sistemas de 

controlo de estados de alcoolémia, de estupefacientes e de substâncias 

psicotrópicas, nos termos definidos na lei. ------------------------- 

Artigo 26.º --------------------------------------------------------- 

Vigilância de grupos de adeptos ------------------------------------- 

1 – No Recinto não é feita a vigilância de grupos de adeptos dado que 

não ocorrem espetáculos desportivos integrados nas competições 

desportivas de natureza profissional ou de natureza não profissional 

consideradas de risco elevado --------------------------------------- 

2 – Caso seja necessária, a Vigilância de grupos de adeptos será 

assegurada pelo promotor do espetáculo desportivo utilizador do 

Recinto nos termos previstos pela Lei 39/2009, de 30 de julho, na sua 

redação atual. ------------------------------------------------------ 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, o promotor do 

espetáculo desportivo deverá apresentar às forças de segurança um 

documento onde constem as medidas a adotar na vigilância dos grupos 

de adeptos. --------------------------------------------------------- 

Artigo 27.º --------------------------------------------------------- 

Zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos ---- 

1 – São zonas com condições especiais de acesso e permanência de 

adeptos, na qualidade de visitantes e visitados, bancadas, instalações 

sanitárias e Halls de Entrada --------------------------------------- 

2 - O acesso e a permanência nas zonas referidas, em cada espetáculo 

desportivo, são reservados apenas aos adeptos detentores de título de 

ingresso válido e do cartão de acesso a zona com condições especiais 

de acesso e permanência de adeptos. --------------------------------- 

3 -A utilização de megafones e outros instrumentos produtores de 

ruídos, por percussão mecânica e de sopro, desde que não amplificados 

com auxílio de fonte de energia externa, bem como de bandeiras, faixas, 

tarjas e outros acessórios, de qualquer natureza e espécie, de dimensão 

superior a 1 m por 1 m, passíveis de serem utilizados em coreografias 
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de apoio aos clubes e sociedades desportivas, é permitida nas zonas 

com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. --------- 

4 - A utilização dos materiais previstos no número anterior está 

sujeita à aprovação conjunta por parte do promotor do espetáculo 

desportivo e das forças de segurança e serviços de emergência. ------ 

5 - Ao acesso e à permanência nas zonas com condições especiais de 

acesso e permanência de adeptos aplicam-se as demais regras previstas 

nos n.ºs 1 a 5 do artigo 22.º e nos n.ºs 1 a 3 do artigo 23.º da Lei 

39/2009, de 30 de julho, na sua redação atual. ---------------------- 

Artigo 28.º --------------------------------------------------------- 

Acesso de espetadores ao complexo/recinto desportivo ---------------- 

São condições de acesso dos espetadores ao complexo/recinto 

desportivo: -------------------------------------------------------- 

a) A posse de ingresso válido e de documento de identificação com 

fotografia; -------------------------------------------------------- 

b) A observância das normas do regulamento de segurança e de utilização 

dos espaços de acesso público; -------------------------------------- 

c) Não estar sob a influência de álcool, estupefacientes, substâncias 

psicotrópicas ou produtos de efeito análogo, aceitando submeter-se a 

testes de controlo e despistagem, a efetuar sob a direção dos elementos 

da força de segurança; ---------------------------------------------- 

d) Não transportar ou trazer consigo objetos ou substâncias proibidas 

ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência; ---------- 

e) Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com 

mensagens ofensivas, de caráter racista ou xenófobo; ---------------- 

f) Não praticar atos violentos ou que incitem à violência, ao racismo, 

à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos, a qualquer 

forma de discriminação ou que traduzam manifestações de ideologia 

política, incluindo a entoação de cânticos; ------------------------- 

g) Consentir na revista pessoal de prevenção e segurança, com o 

objetivo de detetar e impedir a entrada de objetos e substâncias 

proibidos ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência;  

h) Consentir na recolha de imagem e som, nos termos da legislação de 

proteção de dados pessoais; ----------------------------------------- 

i) Não ostentar ou envergar qualquer utensílio ou apetrecho que oculte, 

total ou parcialmente, o rosto; ------------------------------------- 

j) Não se encontrar sujeito a medida de coação ou injunção que impeça 

o acesso a recintos desportivos; ------------------------------------ 

k) Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º do presente regulamento, 

nos recintos desportivos integrados em competições desportivas de 

natureza profissional ou em espetáculos desportivos integrados nas 

competições desportivas de natureza não profissional, considerados de 

risco elevado, é vedado aos espetadores do espetáculo desportivo a 

posse, transporte ou utilização de: --------------------------------- 

i) Megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão 

mecânica e de sopro; ------------------------------------------------ 

ii) Bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer 

natureza e espécie, de dimensão superior a 1 m por 1 m, passíveis de 

serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades 

desportivas. ------------------------------------------------------- 

Artigo 29.º --------------------------------------------------------- 

Permanência de espetadores no complexo/recinto desportivo ----------- 

São condições de permanência dos espetadores no complexo/recinto 

desportivo: -------------------------------------------------------- 

a) Não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com 

mensagens ofensivas, violentas, de caráter racista ou xenófobo, 

intolerantes nos espetáculos desportivos, que incitem à violência ou 
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a qualquer outra forma de discriminação, ou que traduzam manifestações 

de ideologia política; ----------------------------------------------  

b) Não obstruir as vias de acesso e evacuação, especialmente as vias 

de emergência, sem prejuízo do uso das mesmas por pessoas com 

deficiências e incapacidades; --------------------------------------- 

c) Não praticar atos violentos, que incitem à violência, ao racismo 

ou à xenofobia, à intolerância nos espetáculos desportivos, a qualquer 

outra forma de discriminação, ou que traduzam manifestações de 

ideologia política; ------------------------------------------------- 

d) Não ultrajar ou faltar ao respeito que é devido aos símbolos 

nacionais, através de qualquer meio de comunicação com o público; --- 

e) Não entoar cânticos racistas ou xenófobos ou que incitem à 

violência, à intolerância nos espetáculos desportivos, a qualquer 

outra forma de discriminação, ou que traduzam manifestações de 

ideologia política; ------------------------------------------------- 

f) Não aceder às áreas de acesso reservado ou não destinadas ao 

público; -----------------------------------------------------------

g) Não circular de um setor para outro; -----------------------------  

h) Não arremessar quaisquer objetos no interior do recinto desportivo;  

i) Não utilizar material produtor de fogo-de-artifício, quaisquer 

engenhos pirotécnicos, fumígenos ou produtores de efeitos análogos, 

bem como produtos explosivos, nos termos da lei em vigor; ----------- 

j) Usar de correção, moderação e respeito relativamente a promotores 

dos espetáculos desportivos e organizadores de competições 

desportivas, associações, clubes, sociedades desportivas, agentes 

desportivos, adeptos, autoridades públicas, elementos da comunicação 

social e outros intervenientes no espetáculo desportivo; ------------ 

k) Cumprir os regulamentos do recinto desportivo; ------------------- 

l) Observar as condições de segurança previstas no artigo anterior;- 

m) Não ostentar ou envergar qualquer utensílio ou apetrecho que oculte, 

total ou parcialmente, o rosto; ------------------------------------- 

n) Sem prejuízo do disposto no artigo 27.º do presente regulamento, 

nos recintos desportivos integrados em competições desportivas de 

natureza profissional ou em espetáculos desportivos integrados nas 

competições desportivas de natureza não profissional, considerados de 

risco elevado, é vedado aos espetadores do espetáculo desportivo a 

posse, transporte ou utilização de: --------------------------------- 

i) Megafones e outros instrumentos produtores de ruídos, por percussão 

mecânica e de sopro; ------------------------------------------------ 

ii) Bandeiras, faixas, tarjas e outros acessórios, de qualquer 

natureza e espécie, de dimensão superior a 1 m por 1 m, passíveis de 

serem utilizados em coreografias de apoio aos clubes e sociedades 

desportivas, que não sejam da responsabilidade destes últimos; ------ 

n) Outras condições identificadas pelo proprietário/promotor. -------

CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------- 

Comunicação Social -------------------------------------------------- 

Artigo 30.º --------------------------------------------------------- 

Local, acreditação e circulação -------------------------------------

1- Os profissionais dos órgãos de comunicação social desenvolvem a 

sua atividade profissional numa zona restrita para esse efeito. ----- 

2- Os profissionais dos órgãos de comunicação social, para o 

exercício da sua atividade no Recinto, devem estar devidamente 

acreditados. ------------------------------------------------------- 

3- Salvaguardadas as medidas de segurança e as regras do espetáculo 

desportivo, é livre a circulação dos profissionais dos órgãos de 

comunicação social, quando tal se mostrar necessário ao exercício da 

sua atividade profissional. ----------------------------------------- 
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CAPÍTULO V ---------------------------------------------------------- 

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

Artigo 31.º --------------------------------------------------------- 

Infrações ---------------------------------------------------------- 

Todas as infrações ao presente regulamento que sejam suscetíveis de 

constituir crime, contraordenação ou ilícito disciplinar são 

comunicadas e participadas às entidades competentes para a instrução 

dos processos e aplicação das respetivas sanções. ------------------- 

Artigo 32.º --------------------------------------------------------- 

Legislação Subsidiária ---------------------------------------------- 

Em tudo quanto não estiver expressamente regulado no presente 

regulamento, aplica-se o disposto na Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, 

alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, e 

demais legislações que ao caso for aplicável. ----------------------- 

Artigo 33.º --------------------------------------------------------- 

Entrada em vigor ---------------------------------------------------- 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil 

imediatamente seguinte à data do seu registo pela Autoridade para a 

Proteção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). --------------- 

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

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

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

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

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

1. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. REQ: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA 

SUPERIOR DE SAÚDE DO ALTO TÂMEGA (CRUZ VERMELHA). INFORMAÇÃO/PROPOSTA 

N.º 46- STL/2022. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – JUSTIFICAÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.Considerando que a Associação denominada “Associação de Estudantes 

da Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega – Cruz Vermelha”, com sede 

na Quinta dos Montalvões, freguesia de Outeiro Seco, concelho de 

Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva 

autorização/licença para a realização do evento, denominado 

“Celebração da Semana Académica”, que terá lugar entre os dias 21 de 

abril e 25 de abril do corrente ano. -------------------------------- 

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

Estudantes da Escola Superior de Saúde do Alto Tâmega – Cruz Vermelha” 

solicitou também, a isenção do pagamento das taxas administrativas 

correspondentes; --------------------------------------------------- 

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

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

3.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no art.24º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais; --------------------------------------- 

3.2 Nesta conformidade, n.º 2, do art. 24º do aludido instrumento 

regulamentar, prevê, expressamente, no seu clausulado, o seguinte: -- 
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“ As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamentos e 

autorizações exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

3.3 – Considerando ainda, que a decisão da eventual isenção do 

pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança 

de Taxas Municipais, carece de formalização do pedido, o qual deverá 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da natureza jurídica das 

entidades, na sua finalidade estatutária, bem como dos demais 

elementos exigíveis em cada caso, de acordo com o disposto no n.º8,do 

art. 24º do referido Regulamento Municipal; ------------------------- 

3.4 Considerando que a requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos a saber: --------------------------------------- 

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

- Declaração de não dívida à Autoridade Tributária; ----------------- 

- Documento comprovativo da finalidade estatutária. ----------------- 

3.5 Considerando que, de acordo com a informação prestada pela Divisão 

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

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

3.6 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada beneficiar da isenção das respetivas taxas, 

nos termos do disposto nos nos 2, 8 e 12 do art.24º do Regulamento de 

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

3.7 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

250.15 (Duzentos e Cinquenta Euros e Quinze Cêntimos); -------------- 

II – DA PROPOSTA ---------------------------------------------------- 

a)Em virtude da data de realização do evento se iniciar em 21/04/2022, 

e da próxima reunião ordinária do órgão executivo se revelar posterior, 

sugere-se a adoção de decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

pelos motivos acima mencionados, no sentido de conceder a isenção das 

respetivas taxas, no valor de € 250.15 (Duzentos e Cinquenta Euros e 

Quinze Cêntimos), de acordo com o disposto no nº 2, 8 e 12, do art.24º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, sendo 

posteriormente sujeita a ratificação pelo Órgão Executivo, à luz da 

previsão constante no artigo 164º do CPA; --------------------------- 

b) A isenção que vier a ser concedida deverá ser comunicada à Divisão 

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção de taxas 

concedidas pela Câmara Municipal; ----------------------------------- 

c)Sequencialmente, deverá a interessada ser notificada, nos termos do 

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

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

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

Chaves, 20 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

O Coordenador Técnico ----------------------------------------------- 

Adérito Soares ------------------------------------------------------ 

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

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

NEGREIRO, DE 20.04.2022. --------------------------------------------    

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

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

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

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

2022.04.20. -------------------------------------------------------- 
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Aprovo a proposta infra, nos termos em que se encontra formulada. 

Proceda-se conforme preconizado na mesma. À reunião do Executivo 

Municipal para ratificação. ----------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 20.04.2022. ------------ 

 

 

2. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. - PAULO JORGE DO RIO ANDRÉ DE 

CASTRO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 78/DAG/2022. ------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Na sequência de requerimento escrito, com registo de entrada nos 

serviços administrativos desta Autarquia Local sob o n.º 3975, datado 

do pretérito dia 01/04/2022, Paulo Jorge do Rio André de Castro veio 

invocar a prescrição das faturas em execução fiscal, referentes a 

consumos de água (cliente n.º 21729), realizados há quase vinte anos. 

2. Na sequência do pedido apresentado pelo interessado foi 

solicitado aos serviços de execução fiscal informação sobre as dívidas 

a que se reportara o interessado. ----------------------------------- 

3. Neste contexto, e de acordo com elementos retirados do programa 

de execuções fiscais “SGI”, documentos cujo teor aqui se dão por 

integralmente reproduzidos para todos os efeitos e que se encontram 

junto ao respetivo processo administrativo físico, foram identificadas 

as seguintes dívidas:  ---------------------------------------------- 

N.º Documento de Pagamento Valor 

03050790088951799 16,77€  

03070798008851899 19,73€  

4. De acordo com os referidos elementos, foi, ainda, possível 

retirar as seguintes informações, a saber: -------------------------- 

a) O documento de pagamento com o n.º 03050790088951799 tinha como 

data limite o dia 15/07/2003; -------------------------------------- 

b) O documento de pagamento com o n.º 03070798008851899 tinha como 

data limite o dia 14/09/2003; -------------------------------------- 

5. Partindo de tal enquadramento, cumpre, no capítulo seguinte, 

tecer as seguintes considerações: ---------------------------------- 

II – Da prescrição de dívidas em execução fiscal ------------------- 

1. A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.º 12/2008, 

de 26 de fevereiro e n.º 24/2008, de 2 de junho, consagrou um conjunto 

de regras a que a deve obedecer a prestação de serviços públicos 

essenciais, tendo como finalidade a proteção do utente. ------------ 

2. Ora, os serviços públicos abrangidos pelo referido diploma legal 

são os serviços de fornecimento de água, de fornecimento de energia 

elétrica, de fornecimento de gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, de comunicações eletrónicas, serviços 

postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais e serviços 

de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------- 

3. De acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 10º, da Lei n.º 

23/96, de 26 de julho e ulteriores alterações, a entidade que presta 

o serviço dispõe de um prazo de seis meses para exigir ao utente o 

pagamento do valor constante da respetiva fatura, sob pena de 

prescrição desse direito. ------------------------------------------- 

4. Ou seja, caso se verifique a falta de pagamento voluntário das 

quantias constantes em determinada fatura, a entidade prestadora do 

serviço dispõe de seis meses para realizar a propositura da respetiva 

ação ou injunção para se ver ressarcida coercivamente do valor em 

dívida. ------------------------------------------------------------ 
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5. Uma vez proposta a respetiva ação, com vista à execução coerciva 

dos valores em dívida, vigora novo prazo de prescrição, como adiante 

se verá. ------------------------------------------------------------ 

6. De facto, no caso do prestador de serviços se tratar de um 

Município, então a cobrança coerciva dos valores em dívida deverá 

seguir a forma de execução fiscal, cujo procedimento se encontra 

regulado no Código de Procedimento e Processo Tributário, conforme a 

conjugação do artigo 155.º, do Código de Procedimento Administrativo 

e do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e 

ulteriores alterações. --------------------------------------------- 

7. Neste caso e porque se trata de tributos administrados por 

autarquias locais são estas as entidades competentes para o respetivo 

processo de execução fiscal, nos termos do n.º 1, do artigo 7º, do 

Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro e ulteriores alterações. 

8. Sendo certo que, de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 

48.º, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, 

de 17 de Dezembro e ulteriores alterações, após a instauração de 

processo de execução fiscal, o prazo de prescrição das dívidas 

correspondentes a estas prestações pecuniárias passa a ser de oito 

anos, a partir do final do ano em que se verificou o facto. -------- 

9. Ora, atendendo à data limite dos documentos de pagamento 

referidos supra, a qual tomamos como referência para a contagem de 

prazos, dado que não nos foi possível aferir, com exatidão, a data em 

que se deu, efetivamente, a citação, sempre se deverá concluir que as 

dívidas em causa se encontram prescritas, justamente como requer o 

interessado. ------------------------------------------------------- 

III – Proposta ----------------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião do 

órgão executivo municipal, com vista à tomada de deliberação 

consubstanciada na declaração de prescrição das dívidas tituladas 

pelos documentos de pagamento n.º 03050790088951799 e n.º 

03070798008851899 , no valor total de € 36,50 (trinta e seis euros e 

cinquenta cêntimos), considerando que decorreram mais de oito anos 

entre a data de instauração do processo de execução fiscal e a presente 

data, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 

48º, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, 

de 17 de dezembro e ulteriores alterações; -------------------------- 

b) O reconhecimento da prescrição da dívida proposto na alínea a), 

do presente capítulo, deverá ser levado ao conhecimento do 

peticionário mediante notificação elaborada nos termos do CPA; ----- 

c) Por último, caso a presente proposta venha a ser aprovada pelo 

órgão executivo, nos termos anteriormente sugeridos, deverá a mesma 

ser levada ao conhecimento dos serviços municipais responsáveis pelas 

execuções fiscais, em vista à adoção das diligências necessárias à 

respetiva operacionalização; --------------------------------------- 

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

presente informação, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno 

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

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

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

Chaves, 21 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

O Jurista ----------------------------------------------------------- 

(Pedro Carvalho Chaves) --------------------------------------------- 

Em anexo: O respetivo processo administrativo. ---------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DRA. CARLA 

NEGREIRO, DE 22.04.2022. --------------------------------------------    

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 

2022.04.23. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À reunião do Executivo Municipal para apreciação e 

deliberação quanto ao proposto no ponto III, da informação técnica 

infra. ------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS SOFRIDOS EM VIATURA PARTICULAR 

– ATAQUE DE CÃES ERRANTES; REQ: JOANA FILIPA GASPAR. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 83/DAG/2022. --------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Dos Factos ----------------------------------------------------- 

1. Através de requerimento com registo de entrada nos serviços 

administrativos desta autarquia local n.º 988/2022, Joana Filipa 

Gaspar veio solicitar, a esta autarquia local, a assunção do pagamento 

dos danos sofridos em viatura particular. --------------------------- 

2. Para o efeito, alega que no dia 22 de janeiro de 2022, pelas 

3h30, uma matilha de cães vadios danificou duas portas dianteiras, a 

porta traseira, o para choques e a grelha da viatura. -------------- 

3.  O requerimento inicial veio acompanhado por um auto, produzido 

pela PSP, o qual se limita a reproduzir as declarações prestadas pela 

requerente, sem que os factos tenham sido presenciados pela autoridade 

policial. ---------------------------------------------------------- 

4. A requerente juntou, ainda, registo fotográfico dos danos 

provocados na viatura. --------------------------------------------- 

5. Ora, ainda que tomadas por boas as declarações da requerente, as 

mesmas não podem ser vazias de conteúdo probatório, sob pena de todo 

e qualquer dano estar dispensado da demonstração da causa que lhe deu 

origem. ------------------------------------------------------------ 

6. Razão pela qual, foi solicitado à requerente que juntasse ao 

processo elementos probatórios dos factos que invoca, nomeadamente, 

da ocorrência do ataque, bem como a identificação correta dos animais 

que protagonizaram o ataque. --------------------------------------- 

7. Neste contexto, a requerente indicou duas testemunhas, as quais 

foram ouvidas no dia 12 de abril de 2022, encontrando-se os respetivos 

autos de declarações junto ao processo, bem como apresentou 

certificado de matrícula da viatura e um orçamento, produzido pela 

empresa “Pierre Chapeiro”, no valor de 1095,32€. -------------------- 

8. Assim, sobre a matéria, cumpre-me informar o seguinte: -------- 

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

1. O regime jurídico da responsabilidade civil extracontratual das 

Pessoas Coletivas Públicas decorrente da prática de atos ilícitos 

praticados pelo Estado e demais pessoas coletivas, aprovado pela Lei 

n.º 67/2007, de 31 de dezembro, subdivide tal responsabilidade em três 

grandes tipos, a saber: -------------------------------------------- 

a) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; --- 

b) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; ---- 
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c) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2.  Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 

exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ------------ 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: -------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

5. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”. 

Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

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

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

6. Relativamente à culpa dos titulares de órgãos, funcionários e 

agentes, o n.º 1, do art. 10º, do retrocitado regime legal, determina 

que a mesma deve ser apreciada pela diligência e aptidão que seja 

razoável exigir, em função das circunstâncias de cada caso, de um 

titular de órgão, funcionário ou agente zeloso e cumpridor.---------- 

7. Por último, tal facto, como se viu, deverá, ainda, caracterizar-se 
como ilícito, ou seja, antijurídico ou contrário ao direito.  -- 

8. Nestes termos, a ilicitude, no âmbito da responsabilidade civil, 
pode revestir uma de duas modalidades, a saber:  ------------------- 

Ou se traduz na violação de direitos ou interesses de outrem (lesão 

direta) ou se manifesta na violação de uma norma destinada a proteger 

interesses alheios (lesão indireta); ------------------------------- 

9. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 
afirma que os prejuízos foram provocados por cães errantes. -------- 

10. Contudo, a mesmo não apresenta prova que permita concluir, sem 

dúvidas, que os danos tenham sido, efetivamente, provocados por 

canídeos errantes. -------------------------------------------------- 

11. Tal como não apresenta provas que sustentem que os animais por 

ela indicados, sejam, de facto, vadios e que não pertençam a outrem 

residente no local onde ocorreu o incidente ou, mesmo, em outro local.  

12. E tal questão assume particular relevância, na medida em que, 

por força do n.º 1, do artigo 493º, do Código Civil, a responsabilidade 

pelos danos causados por animais recai sobre os respetivos detentores.  

13. É que, na verdade, o facto dos animais se encontrarem sem trela, 

a vaguear na via pública, não significa, só por si, que não tenham 

detentor. ---------------------------------------------------------- 

14. Basta, para o efeito, atender que a peticionária afirma que 

apenas verificou os danos no dia seguinte, tendo presumido que os 

mesmos foram provocados por um grupo de cães que avistou durante a 

noite. ------------------------------------------------------------- 
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15. No mesmo sentido, as testemunhas declararam que avistaram 

canídeos durante a noite junto da viatura, mas que só constataram os 

danos no dia seguinte. --------------------------------------------- 

16. Ou seja, nenhuma das pessoas ouvidas, incluindo a requerente, 

consegue afirmar, com certeza, que os danos foram provocados por 

canídeos. ---------------------------------------------------------- 

17. Além disso, não se pode considerar como provado que os animais 

eram, de facto, vadios e que não pertenciam a outrem residente no 

local onde ocorreu o incidente ou, mesmo, em outro local. ---------- 

18. Sendo certo que, e de acordo com diversos acórdãos do Supremo 

Tribunal Administrativo, nomeadamente o AC. STA de 14/12/2004, o 

lesado não se encontra dispensado de provar os factos de onde resulte 

o nexo de causalidade entre o facto ilícito e o dano, mesmo nos casos 

onde se verifique a existência de uma presunção de culpa. ----------- 

19. Ora, não fazendo tal prova, com elementos de suporte, não nos 

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

pagamento de qualquer indemnização para ressarcir os mesmos. ------ 

20. Aliás, se não fosse como preconizado no referido acórdão, cair-

se-ia no cúmulo de indemnizar todo e qualquer dado, fosse ele real ou 

virtual. -------------------------------------------------------- 

21. O que significa que, ainda que tomadas por boas as declarações 

da requerente, as mesmas não podem ser vazias de conteúdo probatório, 

sob pena de todo e qualquer dano estar dispensado da demonstração da 

causa que lhe deu origem. ------------------------------------------- 

22. Assim, do ponto de vista estritamente jurídico, não parecem estar 

reunidos, salvo melhor opinião, os pressupostos legalmente exigíveis 

para o apuramento de responsabilidade civil extracontratual da 

Autarquia. -------------------------------------------------------- 

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

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

tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Que o assunto seja agendado para uma próxima reunião ordinária da 
Câmara Municipal, com vista à obtenção da competente decisão 

administrativa, consubstanciada na intenção de indeferir a pretensão 

formulada pela requerente, não decorrendo qualquer responsabilidade 

da Autarquia a título de responsabilidade extracontratual; --------- 

b) No cumprimento do disposto no art. 121º e ss. do CPA, deverá tal 
sentido de decisão administrativa acima proposta ser sujeita a 

audiência prévia dos interessados, sendo estabelecido o prazo de 10 

dias para permitir à ora peticionária vir ao procedimento, por escrito, 

dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido da decisão entretanto 

exarado; ----------------------------------------------------------- 

c) Decorrido o aludido prazo, deverá a interessada ser notificada, nos 
termos do art. 114º do Código do Procedimento Administrativo, da 

decisão que vier a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação; 

d) De imediato, reenvio do presente processo ao gabinete do Presidente 
da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. ---------------------------------- 

É tudo o que tenho a informar sobre este assunto. ------------------ 

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

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

Chaves, 28 de abril de 2022. --------------------------------------- 

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

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

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

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

NEGREIRO, DE 28.04.2022. --------------------------------------------    
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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 

2022.04.28. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto no ponto III, da informação técnica infra. -------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 

 

1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

 

1.1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº69/2022- 

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 1. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.04.14-------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

2022.04.19. --------------------------------------------------------   

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO nº14/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº70 

/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 2. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.04.18-------------------------------------------------------  

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

regulamentos em vigor. À consideração da Senhora Vereadora da Ação 

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

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

2022.04.19. --------------------------------------------------------   

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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1.3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº37/2021. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº78 

/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 3. ------------------------------- 

DESPACHO CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES, NA AUSENCIA 

DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA DE 

2022.04.26.--------------------------------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social Paula Chaves. ---- 

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

2022.04.28. --------------------------------------------------------   

Visto. Concordo, proceda-se em conformidade. ------------------------ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº09/2021. PRORROGAÇÃO.INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº80/2022--------------------------------------------------- 

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 4. ------------------------------- 

DESPACHO CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES, NA AUSENCIA 

DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA DE 

2022.04.27.--------------------------------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora da Ação Social Paula Chaves. ---- 

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

2022.04.28. --------------------------------------------------------   

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.5. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DA SR.ª CÁTIA CHEIRES – FUNCIONAMENTO DOS 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO. INFORMAÇÃO N.º 

43/DEAS-UE/2022. --------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Através de correio eletrónico, do pretérito dia 7 de março de 2022, a 

Sr.ª Cátia Cheires colocou a sugestão, ao Município de Chaves, de os 

Jardins de Infância poderem permanecer “abertos durante o mês de 

agosto, com o mesmo regime que funcionam até agora, nas férias de 

Natal, Páscoa e mês de julho.”  ------------------------------------- 

Refere ainda que, “a minha filha, vai fazer 3 anos e frequenta o Centro 

Paroquial de Chaves, mas como vai fazer 3 anos, no próximo ano letivo 

poderá frequentar o ensino publico. Penso nesta hipótese, pois a 

mensalidade no Centro Paroquial é bastante elevada. Só que o ensino 

público não cobre as férias escolares no mês de agosto. Para quem, 

como eu e decerto muitos pais que não tem apoio familiar na cidade, e 

esse mesmo mês é o mês que mais trabalham, torna-se impossível 

frequentar o ensino publico. Existem bastantes Centros de Estudo, mas 

só aceitam crianças com mais de 6 anos, assim como as vossas atividades 

de Férias.” -------------------------------------------------------- 



                                                                F. 291 

                                                                  _____________________ 

 
No sentido de dar resposta ao Despacho do Sr. Presidente da Câmara, 

de 27 de março de 2022, o qual se transcreve: “Ao Sr. Vice-Presidente, 

a fim de que seja coligida toda a matéria factual, normativa e 

financeira que permita habilitar tomar decisão/deliberação informada 

e fundamentada.” Neste contexto, cumpre informar sobre a matéria o 

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

1. No âmbito do “Acordo de Cooperação” celebrado entre a Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares /Direção de Serviços da Região Norte, 

o Instituto de Segurança Social,I.P.- Centro Distrital de Vila Real e 

a Câmara Municipal de Chaves, para o Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, compete ao Município de 

Chaves a organização  das “Atividades de Animação e de Apoio à 

Família”, nos Jardins de Infância da rede pública, do Concelho de 

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

2. As “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, no âmbito da 

Educação Pré-Escolar, são uma resposta direta às necessidades das 

famílias devido à dificuldade de conciliação entre a vida laboral dos 

pais/encarregados de educação e o funcionamento dos respetivos 

jardins-de-infância; ----------------------------------------------- 

3. A partir do ano letivo 2017/2018 o Município de Chaves, para além 

da oferta das atividades de animação e apoio à família, a funcionarem 

de acordo com o calendário escolar definido pelo Ministério de 

Educação, alargou a referida componente às interrupções letivas e ao 

mês de julho, em três Jardins de Infância da rede pública, do Concelho 

de Chaves: Jardim de Infância do Centro Escolar, Jardim de Infância 

de Chaves e Jardim de Infância de Vidago. --------------------------- 

Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por 

despacho do Ministério da Tutela, que compreende os seguintes 

períodos: ---------------------------------------------------------- 

- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; -------- 

- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa e o mês de julho; 

4. Conforme o regulamentado pelo Despacho Conjunto 300/97, de 4 de 

setembro, as componentes não educativas são comparticipadas pelas 

famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. ---- 

5. No Município de Chaves e de acordo com as normas em vigor no 

presente ano letivo, aprovadas na reunião ordinária de 22/07/21, as 

Atividades de Animação e Apoio à Família, nas interrupções letivas e 

o mês de julho, têm um custo semanal, que não inclui o valor das 

refeições escolares: ------------------------------------------------ 
 

Escalão 

 

Valor semanal para as interrupções letivas e mês de julho  

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

6. No início de cada ano letivo e no âmbito do preenchimento do anexo 

ao “Acordo de Cooperação”, a Unidade de Educação submete, online, o 

número de crianças inscritas para frequência das Atividades de 

Animação e Apoio à Família e mensalmente regista o número de crianças 

que efetivamente frequentaram as referidas atividades. O valor 

comparticipado é o seguinte: ---------------------------------------- 
AAAF - Períodos De outubro a  

junho 

setembro e 

julho 

Mês de agosto 

Comparticipação da DGESTE 

no âmbito do Acordo de 

Cooperação da Educação Pré 

-Escolar 

 

30,99€/criança 

 

15,50€/criança 

1.       

2. Não é comparticipado 
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7. No ano letivo 2020/2021 a DGESTE, no âmbito do referido acordo, 

transferiu o valor de 110.231,65€, destinado a comparticipar as 

Atividades de Animação e Apoio à Família e a comparticipação dos 

encarregados de educação, com esta componente, foi no valor de 

19.664,94€. -------------------------------------------------------- 

O encargo do Município, com o pessoal que desenvolve as AAAF, foi no 

valor de 196.390,70€. ----------------------------------------------- 

Os encargos com as Assistentes Operacionais colocadas nos Jardins de 

Infância, ao abrigo do “Acordo de Cooperação” para a Educação Pré-

Escolar, são comparticipados a 100%, mediante o envio mensal dos 

respetivos encargos. ------------------------------------------------ 

8. Colocando o mês de agosto na oferta das AAAF, será possível fazê-

lo com os mesmos recursos humanos, (animadoras e assistentes 

operacionais), organizando os correspondentes períodos de férias, para 

que, em agosto, esteja pessoal disponível para apoiar um grupo até 24 

crianças, dos 3 aos 6 anos, a funcionar no Centro Escolar.  --------- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

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

Dr. Francisco Melo, o seguinte: ------------------------------------- 

a) Que seja autorizado o alargamento das Atividades de Animação e 

Apoio à Família, ao mês de agosto, do próximo ano letivo, a funcionar 

no Jardim de Infância de Stª Cruz Trindade (Centro Escolar), passando 

o referido mês a integrar as normas de funcionamento das AAAF, no ano 

letivo 2022/2023. -------------------------------------------------- 

b) Caso esta proposta mereça concordância por parte de V. Exa., 

sugere-se o seu encaminhamento para a próxima reunião de Câmara 

Municipal, para deliberação. --------------------------------------- 

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

Chaves, 04 de maio de 2022 ----------------------------------------- 

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

(Lidia Pinto) ------------------------------------------------------ 

Em anexo: Projeção do funcionamento das AAAF no mês de agosto; ----- 

Correio eletrónico da Sr.ª Cátia Cheires; -------------------------- 

Informação N.º 35/DEAS-EU/2022. ------------------------------------ 

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

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família no mês 

de agosto ----------------------------------------------------------- 

O Município de Chaves, durante o mês de agosto, assegura a ocupação 

lúdica das crianças da Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho 

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

Atividades do mês de agosto – promoção de atividades, dentro do espaço 

escolar, assegurando a guarda e ocupação das crianças. -------------- 

1. LOCAL --------------------------------------------------------- 

As atividades no mês de agosto decorrerão no: ----------------------- 

- Jardim de Infância de Stª Cruz/Trindade (Centro Escolar). --------- 

O número mínimo de inscrições para a abertura e funcionamento no mês 

de agosto será de 10 utilizadores regulares, no entanto o Município 

de Chaves poderá, a título excecional e desde que devidamente 

fundamentado, autorizar o funcionamento das atividades, com um número 

menor. ------------------------------------------------------------- 

O número de vagas disponíveis é de 24. ------------------------------ 

2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades lúdicas no mês de agosto 

será o seguinte: das 8h00m às 18h30m. ------------------------------- 
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A frequência destas atividades, não contempla a oferta de transporte 

escolar, sendo o transporte da responsabilidade do encarregado de 

educação. ---------------------------------------------------------- 

3. FALTAS/DESISTÊNCIAS ------------------------------------------- 

Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o 

valor semanal estipulado e em vigor à data. ------------------------- 

4. PAGAMENTO ----------------------------------------------------- 

O mês de agosto tem um custo semanal, que não inclui o valor das 

refeições escolares, e o seu pagamento deverá ser efetuado entre o dia 

1 e o dia 15 do mês seguinte em que ocorreu o serviço, através da rede 

multibanco ou na Secção de Atendimento do Município de Chaves. ------ 
 

Escalão 

 

Valor semanal para o mês de agosto  

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuar-

se-á um desconto de 50% em cada irmão. ------------------------------ 

5. OBRIGAÇÕES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ---------------- 

Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e 

cumprir as presentes condições, nomeadamente no que se refere: ------ 

a) Ao cumprimento do prazo de pagamento da comparticipação familiar;  

b) Ao cumprimento do horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

6. PESSOAL ------------------------------------------------------- 

O Município disponibilizará para o desenvolvimento das AAAF, no mês 

de agosto, duas animadoras e duas assistentes operacionais de forma a 

assegurar o horário de funcionamento previsto. ---------------------- 

7. MATERIAL DE APOIO --------------------------------------------- 

Material lúdico de exterior (bolas, arcos, cordas, baldes, pás…), 

jogos, livros de histórias, papel, lápis de cor, tintas, plasticinas. 

8. REFEIÇÕES ----------------------------------------------------- 

As refeições serão confecionadas pela empresa adjudicatária do serviço 

de refeições, no refeitório do Centro Escolar. ----------------------

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

DESPACHO CHEFE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, ZULEIKA RODRIGUES DE 

2022.05.04.--------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração da Senhora Chefe de Divisão. -------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.05.04. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentos sobre a matéria. À consideração superior. ------------ 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

05.05.2022 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.6. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2022/2023. INFORMAÇÃO 

N.º 47/UE/2022. ----------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

É competência do Município a organização, financiamento e controle de 

funcionamento dos transportes escolares, a qual consiste na oferta de 
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serviço de transporte entre o local de residência e o local dos 

estabelecimentos de ensino que frequentam todos os alunos do ensino 

básico e secundário, sempre e quando residam a mais de 3 km dos 

estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com refeitório. --- 

Anualmente o Município de Chaves organiza o Plano de Transporte 

Escolar, conjugando e complementando a rede de transportes públicos, 

de acordo com a procura efetivamente verificada para cada ano letivo, 

dando assim cumprimento ao disposto no artigo 17º, do Decreto-Lei nº 

21/2019, de 30 de janeiro, que refere que, plano de transporte escolar 

é, a nível municipal, o instrumento de planeamento da oferta de serviço 

de transporte entre o local da residência e o local dos 

estabelecimentos de ensino da rede pública, frequentados pelos alunos 

da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário. --- 

Para a efetivação do transporte da população escolar serão utilizados, 

em princípio, os meios de transporte coletivo que sirvam os locais dos 

estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos e quando estes 

não preencham as condições fixadas no retro mencionado diploma, 

poderão ser utilizados veículos em regime de aluguer ou de propriedade 

do Município para a realização dos circuitos especiais. -------------    

Considerando que para a elaboração do Plano de Transporte Escolar foi 

necessária a participação dos Agrupamentos de Escolas existentes no 

Concelho: Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, Agrupamento de 

Escolas Dr. Júlio Martins e Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães, 

através do envio das previsões do número de alunos que utilizarão o 

transporte escolar, para o ano letivo 2022/2023, discriminados por 

localidades de proveniência, grupos etários, respetivo grau de ensino 

e ano que frequentam; ---------------------------------------------- 

Considerando que, também, foi necessário ter em conta a rede de 

transportes públicos que opera no Concelho de Chaves, que é garantida 

por uma única Empresa, Autoviação do Tâmega e a atual rede de 

estabelecimentos de ensino da educação pré-escolar, do 1º ciclo, das 

escolas EB2,3 e das Escolas Secundárias, com os respetivos horários 

de funcionamento; --------------------------------------------------- 

Considerando que, para o ano letivo 2022/2023 e no que respeita à rede 

pública, prevê-se em funcionamento 11 jardins-de-infância, 9 escolas 

do 1º ciclo (não inclui o 1º ciclo de Vidago, uma vez que está integrado 

na Escola EB2,3 de Vidago), três escolas do 2º e 3º ciclo e três 

escolas secundárias, que integram os três Agrupamentos do Concelho; - 

Considerando que, o Município de Chaves já não dispõe de viaturas que 

cumpram os critérios para transporte de crianças, nomeadamente a idade 

das viaturas, não se poderá utilizar os recursos internos para a 

execução de algum circuito; ----------------------------------------- 

Assim e de acordo com o previsto na alínea g) do nº 1, do artº 33, do 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a competência em matéria 

de assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, sendo 

originária da Câmara Municipal, encontra-se formalmente delegada no 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

Em face do exposto, propõe-se: ------------------------------------- 

1. Que seja aprovado o Plano de Transporte Escolar, em anexo, para 

o ano letivo de 2022/2023. ------------------------------------------ 

2. Caso esta proposta mereça concordância superior e nos termos da 

delegação de competências da Câmara Municipal no Exmo. Sr. Presidente 

da Câmara, em matéria de organização e gestão dos transportes 

escolares, propõe-se, ainda, que a mesma seja encaminhada à próxima 

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

À consideração de V. Exa. ------------------------------------------ 

Chaves, 20 de abril de 2022 ----------------------------------------- 
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A Chefe de Unidade de Educação ------------------------------------- 

(Zuleika Rodrigues) ------------------------------------------------ 

Em anexo: Rede de Transporte Escolar Ano Letivo 2022/2023 – Carreiras 

Públicas e Circuitos Especiais, com as respetivas plantas da área 

abrangida pelos Transportes Públicos e Privados --------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.04.20. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentos sobre a matéria. À consideração do Senhor Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------- 

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

2022.04.23. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

2.2. ROTARY CLUB DE CHAVES – 39ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DO DISTRITO 

1970, A DECORRER EM CHAVES NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2022 - 

INFORMAÇÃO/ PROPOSTA N.º 68-DCT/11/UDTT/2022.------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

O Rotary é uma rede global de profissionais e líderes comunitários, 

que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar 

mudanças duradouras em si mesmas e nas suas comunidades.------------- 

A Missão do Rotary International é servir o próximo, difundir a 

integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por 

meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, 

empresariais e comunitários.----------------------------------------- 

O Rotary Club de Chaves é um dos muitos clubes que compõem o Rotary 

Internacional e vai realizar em Chaves, nos próximos dias 20 e 21 de 

maio, a 39ª Conferência Distrital do Distrito 1970, subordinada ao 

tema “Água essência de vida”.---------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

A conferência distrital, momento mais alto do ano rotário e na qual 

se procura sempre realizar Rotary através do companheirismo é o 

culminar que constitui a festa máxima de um distrito rotário.-------- 

É um encontro de confraternização, de estudos e de apresentação de 

palestras inspirativas, de teses e propostas de elevado nível rotário. 

Tendo em consideração que este evento vem congregar para a cidade 

dezenas de conferências, constituindo, assim, um momento importante 

para a afirmação turística e cultural da cidade e concelho de Chaves. 

É neste contexto que se propõe que o Município de Chaves no âmbito das 

suas atribuições e competências, autorize a concessão de entradas 

gratuitas ao Museu Militar a todos os participantes da 39ª Conferência 

Distrital do Distrito 1970, a levar a efeito nos próximos dias 20 e 

21 de maio em Chaves, cujo total previsto é de, aproximadamente, 500 

pessoas.------------------------------------------------------------ 

As 500 entradas correspondem a um valor máximo de 500.00 € (quinhentos 

euros), de acordo com o valor do bilhete geral praticado no Museu 

Militar.------------------------------------------------------------ 
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A concessão em apreço tem enquadramento legal nas atribuições do 

Município, especialmente à luz da alínea e), do n.º 1, do artigo 33º, 

do anexo I, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12/09 e ulteriores 

alterações, que determina que a fixação de preços da prestação de 

serviços ao público pelos serviços municipais é da competência da 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------- 

O controlo destas entradas gratuitas, durante os dias 20 e 21 de maio, 

deverá ser registado pelas trabalhadoras do Museu Militar até atingir 

o limite de 500 visitantes.------------------------------------------ 

Estes visitantes para usufruírem da entrada gratuita deverão 

identificar-se como participantes da 39ª Conferência Distrital do 

Distrito 1970 ou com a Insígnia de Rotário.-------------------------- 

III – Da Proposta---------------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito acima expostas, tomo a 

liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia procedimental:  

1. Que seja autorizada a concessão de entradas gratuitas, ao Museu 
Militar, a todos os participantes da 39ª Conferência Distrital do 

Distrito 1970, num total, aproximado, de 500 pessoas, a ter lugar nos 

próximos dias 20 e 21 de maio, em Chaves.---------------------------- 

2. Caso a presente proposta venha a merecer concordância superior, 
deverá a mesma ser agendada para uma próxima Reunião de Câmara, tendo 

em vista a obtenção de deliberação conducente à sua aprovação.------- 

À consideração do Chefe da Unidade Flexível de Desenvolvimento Termal 

e Turístico, Dr. Pedro Monteiro,------------------------------------- 

Chaves, 05 de maio de 2022------------------------------------------ 

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

Adelina Cristina Fernandes------------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO TERMAL E TURISTICO, 

PEDRO MONTEIRO DE 2022.05.05. --------------------------------------- 

Visto. Concordo com a informação produzida pela técnica Dra. Cristina 

Fernandes, nos termos fundamentados. À consideração da Chefe de 

Divisão de Cultura e Turismo, em regime de substituição, Dra. Filipa 

Leite. ------------------------------------------------------------- 

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

SUBSTITUIÇÃO, FILIPA LEITE DE 2022.05.06. --------------------------- 

Visto. Concordo com o proposto. À consideração do Sr. Vice-presidente, 

Dr. Francisco Melo. ------------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

06.05.2022 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

 

3.1. FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS “VERÃO 2022”. INFORMAÇÃO Nº 

33/DJD/2022. ------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. De acordo com o Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais do Município de Chaves, compete à Divisão de Juventude e 

Desporto, de uma forma geral, conceber, propor e implementar projetos 

de dinamização desportiva, para todos os escalões etários da 
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população, assim como organizar programas de animação sociocultural e 

de tempos livres para jovens; --------------------------------------- 

2. É intenção da Divisão de Juventude e Desporto do Município de 

Chaves, no cumprimento dos domínios que lhe estão afetos de acordo com 

o respetivo Regulamento de Organização dos serviços Municipais, 

dinamizar a atividade “Férias Desportivas Municipais Verão 2022”, a 

realizar do dia 20 de junho ao dia 9 de setembro de 2022, num total 

de seis períodos de 2 semanas cada; --------------------------------- 

3. A atividade “Férias Desportivas Municipais Verão 2022” tem como 

objetivo o desenvolvimento integral das crianças e jovens, propiciando 

condições de igualdade a todos os jovens do concelho permitindo, assim, 

o acesso a novas atividades e experiências fora do contexto escolar;- 

4. Desta forma, pretende-se que as crianças e jovens do concelho 

possam vivenciar experiências em diversas áreas desde a cultura, 

desporto, música, ciência e artes, que incentivem o espírito 

desportivo e de cooperação, contribuindo para a valorização do ponto 

de vista cultural. --------------------------------------------------

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Considerando que as atividades serão desenvolvidas nas várias 

instalações do Município, Pavilhão desportivo Municipal, Escola Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro, Escola Nadir Afonso, Escola EB 1 Santo 

Amaro, Centro Escolar Santa Cruz Trindade, Escola EB 3 Caneiro, 

Polidesportivo do Jardim Infância do CinoChaves, Piscina Municipal, 

espaço Polis e Ciclovia, Piscinas do Rebentão, Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso e no espaço exterior do mesmo, Auditório 

Eng. Luís Coutinho e no Auditório do Centro Cultural de Chaves, entre 

outras; ------------------------------------------------------------ 

2. Considerando que através desta atividade, todos os jovens dos 6 

aos 14 anos poderão praticar as mais diversas modalidades desportivas, 

em espaços fechados e ao ar livre, como a natação, canoagem, atletismo, 

ciclismo, futsal, futebol, voleibol, andebol, basquetebol, escalada, 

hóquei de sala, rugby, orientação, ginástica, badminton, indiaka, 

Ténis de Mesa, etc. Participarão ainda em atividades lúdicas, musicais 

e cinema; ----------------------------------------------------------- 

3. Considerando que para os espaços e para as modalidades propostas, 

assim como, para a organização dos diferentes grupos, de acordo com o 

escalão etário (respeitando as progressões pedagógicas e as normas de 

segurança) serão necessários 14 assistentes técnicos com 

especialização e experiência na orientação de atividades desportivas 

e culturais dirigidas a essa faixa etária; -------------------------- 

4. Considerando que será celebrado um contrato de tarefa para os 14 

assistentes técnicos, onde será lançado um procedimento de consulta 

prévia, sendo que o valor base a ter em conta para cada prestador de 

serviços é de 850,00€ mensais, prevendo-se que a assunção de despesas 

com os referidos técnicos ascenda aos 31.025,00€; ------------------- 

5. Considerando as Normas Regulamentares e a ficha de inscrição da 

atividade “Férias Desportivas Municipais Verão 2022”, em anexo à 

presente informação; ------------------------------------------------ 

6. Considerando que haverá um período de pré-inscrição, que 

decorrerá, de 23 a 25 de maio de 2022, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 

às 17h00, na sala multiusos do Centro Cultural. --------------------- 

7. Considerando que no dia 26 de maio serão afixadas no Centro 

Cultural de Chaves as listagens do período de pré-inscrição; -------- 

8. Considerando que a inscrição definitiva decorrerá do dia 30 de 

maio ao dia 9 de junho, estando efetivada a mesma após ser efetuado o 

pagamento na tesouraria do Município, de acordo com a ordem da pré-

inscrição; --------------------------------------------------------- 
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9. Considerando que as inscrições terão um valor 15,00€ por cada 

período de duas semanas, que inclui a oferta de seguro para as 

atividades e uma t-shirt alusiva à atividade. Poderá disponibilizar-

se almoço com o custo acrescido ao valor de inscrição, de 1.46€ a 

todos os participantes, sendo o mesmo disponibilizado no Centro 

Escolar Santa Cruz Trindade; ---------------------------------------- 

10. Considerando que as atividades decorrerão de acordo com as normas 

regulamentares, em anexo, e o seguinte: ----------------------------- 

Datas/horários: 20 de julho a 09 de setembro, de segunda-feira a sexta-

feira, das 09h00 às 17h30, com horário de almoço das 12h30 às 14h00; 

Destinatários: crianças e jovens do concelho com idades compreendidas 

entre os 6 e os 14 anos, num total de 250 vagas, por período de duas 

semanas, de acordo com o seguinte: ---------------------------------- 

- 100 vagas dos 6 aos 8 anos ----------------------------------------  

- 75 vagas, 9 e 10 anos --------------------------------------------- 

- 50 vagas, 11 e 12 anos -------------------------------------------- 

- 25 vagas dos 13 aos 14 anos --------------------------------------- 

11. Considerando que para o transporte das crianças aos almoços serão 

necessários 5 autocarros de 56 lugares por dia, uma vez que o universo 

de inscritos será de 250 participantes onde se prevê que todos possam 

vir a realizar os almoços diariamente; ------------------------------ 

12. Considerando que serão afixadas as listas de todos os alunos 

inscritos no Centro Cultural no dia 17 de junho de 2022; ------------ 

13. Considerando que serão realizadas todas as normas de higienização 

ainda em vigor pela DGS; -------------------------------------------- 

14. Considerando por fim que o valor do seguro das crianças e jovens 

participantes na atividade “Férias Desportivas Municipais Verão 2022” 

está previsto no concurso público da contratação de seguros para o 

Município, sendo o valor do seguro de cada participante de 2,16€, de 

acordo com a informação prestada pela Divisão de Gestão Financeira; - 

15. Considerando que o custo da refeição pago pelo Município, à 

empresa prestadora do serviço é de 1,75€, por cada almoço, e cada 

participante que almoce será cobrado o valor de 1,46€; -------------- 

16. Considerando a assunção das despesas e receitas estimadas no 

quadro seguinte para a organização das Férias Desportivas Municipais;  

Quadro estimativo de despesas e receitas: --------------------------- 

DESIGNAÇÃO 
VALORES ESTIMATIVOS 

DESPESAS RECEITAS 

Inscrições – 15€/participante para 250 participantes por 

período x 5 períodos + 15€/participante para 75 

participantes por período x 1 período 

 19.875,00€ 

Seguro Desportivo (500x2.16€) 1080,00€  

Almoço – 1,46€/participante por dia para 250 participantes 

x 59 dias. Município paga 1,75€/participante 
25.812,50€ 21.535,00€ 

Aquisição de T-shirts e Chapéus 3000,00€  

Aquisição de Transportes – 5 Autocarros de 56 lugares/dia 

para levar 250 participantes ao almoço e levar á atividade 
14.700,00€  

Material gráfico 400,00€  

Aquisição de serviços de 14 assistentes técnicos 31.025,00€  

O seguro desportivo dos participantes nas atividades está previsto no 

concurso público da contratação de seguros para o Município de Chaves. 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e considerando que a atividade apresentada é de 

interesse municipal, propõem-se ao executivo camarário que delibere 

sobre o seguinte: --------------------------------------------------- 
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a) Aprovação da atividade “Férias Desportivas Municipais Verão 2022” 

a decorrer de 20 de junho a 09 de setembro de 2022, de acordo com a 

fundamentação anteriormente exposta; -------------------------------- 

b) Aprovação das Normas Regulamentares, as quais se anexam à 

presente informação; ------------------------------------------------ 

c) De acordo com as Normas Regulamentares, aprovação do valor de 

inscrição de 15,00€/participante/período de atividade (duas semanas) 

e o valor do almoço para quem pretenda, no valor de 1,46€; ---------- 

d) Aprovação das despesas inerentes à atividade, a saber; -------- 

Designação Valores estimativos 
Rubrica 

Orçamental 

Aquisição de T-shirts e Chapéus 3000,00€ 02011503 

Aquisição de Transportes – 5 Autocarros de 56 

lugares/dia para levar 250 participantes ao almoço e 

levar á atividade 

14.700,00€ 020210 

Material gráfico 400,00€ 02011503 

Aquisição de serviços de 14 assistentes técnicos 31.025,00€ 010107 

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

Chaves, 02 de maio 2022 --------------------------------------------- 

O técnico superior -------------------------------------------------- 

(Bruno Silva) ------------------------------------------------------- 

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

FÉRIAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS - VERÃO 2022 -------------------------- 

Normas Regulamentares ----------------------------------------------- 

As Férias Desportivas Municipais “Verão 2022” têm como principal 

objetivo a ocupação saudável dos tempos livres das crianças e jovens 

com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, através da prática 

de modalidades desportivas e atividades lúdicas, culturais e de 

formação, pedagógicas nas interrupções letivas do calendário escolar, 

definido anualmente por despacho do Ministério da Educação, destinada 

a todas as crianças e jovens residentes no Concelho de Chaves. ------ 

1. DATAS --------------------------------------------------------- 

De 20 de junho a 09 de setembro de 2022; ---------------------------- 

2. LOCAL --------------------------------------------------------- 

A maioria das atividades são realizadas nos espaços do Município, bem 

como em outros locais de interesse, contudo, existem algumas 

atividades que vão decorrer no exterior. Neste tipo de atividades os 

participantes são acompanhados por técnicos de diversas áreas que os 

monitorizam e também são transportados todos os participantes em 

autocarros que cumprem todas as condições de segurança. ------------- 

3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades será o seguinte: ---------- 

- Das 9h30 à 13h00 e das 14h00 às 17h30. ---------------------------- 

- Em cada período, será dado trinta minutos de tolerância, para recolha 

dos participantes. -------------------------------------------------- 

É fundamental que os horários de entrega e recolha das crianças e 

jovens sejam cumpridos. Os atrasos acarretam o incumprimento das 

atividades programadas. --------------------------------------------- 

4. INSCRIÇÕES ---------------------------------------------------- 

Pré-inscrição - 23 a 25 de maio, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 

17h00, na sala multiusos do Centro Cultural; ------------------------ 

Efetivação Inscrição: 30 de maio ao dia 9 de junho, na tesouraria da 

Câmara Municipal, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 ------------ 

As inscrições serão entregues pelos encarregados de educação, 

presencialmente, no Centro Cultural de Chaves (Sala Multiusos), 

utilizando para o efeito a ficha de inscrição disponibilizada no site 

do Município de Chaves www.chaves.pt para as atividades “Férias 

Desportivas Municipais Verão 2022”, sendo que, as fichas de inscrição 
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mal preenchidas são motivo de exclusão, tal como inscrições enviadas 

por email. ---------------------------------------------------------- 

Caso o encarregado de educação não possa entregar a ficha de inscrição 

presencialmente, a mesma poderá ser entregue por um familiar ou amigo 

acompanhado de uma declaração assinada pelo próprio, fazendo-se 

acompanhar pela fotocópia do cartão de cidadão do educando e do 

encarregado de educação. -------------------------------------------- 

Só é aceite uma ficha de inscrição por um familiar ou amigo, caso o 

próprio não possa entregar presencialmente. ------------------------- 

No ato da receção das fichas de inscrição, os Técnicos do Município, 

ficarão responsáveis pela sua recolha, pela numeração da ficha e pela 

sua assinatura com o dia e hora em que a rececionou, efetuando o 

registo sequenciado em suporte de papel. Ao encarregado de educação 

será entregue um comprovativo, datado e assinado com a informação 

anteriormente referida. --------------------------------------------- 

5. SELEÇÃO DOS GRUPOS -------------------------------------------- 

Os grupos para as atividades serão definidos após o término das 

inscrições, sendo que haverá as seguintes vagas de acordo com as 

respetivas idades. -------------------------------------------------- 

Crianças e jovens do concelho com idades compreendidas entre os 6 e 

os 14 anos, num total de 250 vagas de acordo com o seguinte: -------- 

- 100 vagas dos 6 aos 8 anos ---------------------------------------- 

- 75 vagas, 9 e 10 anos --------------------------------------------- 

- 50 vagas, 11 e 12 anos -------------------------------------------- 

- 25 vagas dos 13 aos 14 anos --------------------------------------- 

Nota: Caso haja algum participante com algum tipo de deficiência motora 

ou outra não mencionada, o aluno só será aceite nas atividades se o 

mesmo for totalmente autónomo. -------------------------------------- 

6. DINHEIRO E OBJETOS VALIOSOS ----------------------------------- 

Não é permitido trazer objetos materiais tais como: elevadas quantias 

de dinheiro, playstation, jogos eletrónicos, MP3/4, IPOD, entre 

outros. ------------------------------------------------------------ 

O uso dos telemóveis é permitido somente durante o período de almoço 

entre as 12h30 e as 14h00. ------------------------------------------ 

A organização não se responsabiliza por perdas, danos ou extravio de 

qualquer tipo de pertence dos participantes. ------------------------ 

7. TRANSPORTE ---------------------------------------------------- 

O transporte dos participantes até às instalações desportivas a 

utilizar e outros locais assinalados no calendário de atividades é da 

inteira responsabilidade dos Pais/Encarregados de Educação. --------- 

Quando houver deslocações para instalações com transporte assegurado 

pela organização, os participantes terão de se dirigir ao local de 

partida no horário estabelecido. ------------------------------------ 

A organização não se responsabiliza pelos participantes que não 

cumpram o horário e local estabelecido para o transporte. ----------- 

8. PARTICIPANTES ------------------------------------------------- 

Os participantes serão distribuídos por grupos consoante o ciclo e de 

escolaridade e a idade mediante o número de inscrições efetuadas. A 

distribuição dos participantes pelos grupos e atividades é da 

responsabilidade dos técnicos do Município do departamento da DJD. Não 

é garantido que participantes familiares, amigos ou conhecidos fiquem 

no mesmo grupo, salvo à exceção se os mesmos forem irmãos. ---------- 

Direitos: ---------------------------------------------------------- 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer, não podendo, 

em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 

sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 
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económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, 

filosóficas ou religiosas; ------------------------------------------ 

b) Acompanhamento de 8 horas por dia por uma equipa de monitores 

qualificados; ------------------------------------------------------ 

c) Dispor de condições de higiene; ------------------------------- 

d) Estarem assegurados, por um seguro de acidentes pessoais; ----- 

e) Ter acesso ao material necessário à prática das atividades 

previstas no programa; ---------------------------------------------- 

f) Transporte para o local da atividade sempre que não seja no 

centro urbano da localidade; ---------------------------------------- 

g) Ver salvaguardada a sua segurança nas atividades das Férias 

desportivas 2022, e respeitar a sua integridade física e moral; ----- 

h) Ser assistido de forma pronta e adequada, em caso de acidente no 

decorrer das atividades; -------------------------------------------- 

i) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes na sua ficha de inscrição; ------------------------------- 

j) Usufruir de um programa educativo, desportivo e cultural, 

conforme planeado, salvo limitações pessoais dos participantes, razões 

de ordem técnica, meteorológica ou por indicação do encarregado de 

educação; ---------------------------------------------------------- 

k) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do 

programa de atividades das férias desportivas em que participar; ---- 

Deveres: ----------------------------------------------------------- 

a) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades das Férias desportivas 2022; ------- 

b) Seguir as orientações dos monitores relativas às atividades a 

desenvolver nas Férias desportivas 2022; ---------------------------- 

c) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da 

origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 

género, condição económica, cultural ou social, ou convicções 

políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; ------------------ 

d) Contribuir para a harmonia da convivência nas Férias desportivas 

e para a plena integração nas atividades de todos os participantes; - 

e) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os 

participantes, não praticando quaisquer atos, designadamente 

violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que 

atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos 

participantes e monitores, e demais pessoal da autarquia; ----------- 

f) Não possuir nem consumir substâncias aditivas, em especial 

drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de 

tráfico, facilitação e consumo das mesmas; -------------------------- 

g) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, 

instrumentos ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o 

normal funcionamento das atividades das férias desportivas, ou poderem 

causar danos físicos ou psicológicos aos participantes ou a qualquer 

outro membro da comunidade educativa; ------------------------------- 

h) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas 

e não letivas, sem autorização prévia dos professores, dos 

responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou 

atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro 

da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; --------------------------------- 

i) Não difundir, nas atividades ou fora delas, nomeadamente, via 

internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou imagens 

captadas nos momentos de atividade, sem autorização do monitor; ----- 
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j) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da 

idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades das 

Férias desportivas; ------------------------------------------------- 

k) Reparar os danos por si causados a qualquer membro participante 

nas atividades Férias desportivas 2022 ou em equipamentos ou 

instalações utilizadas nas mesmas, não sendo possível ou suficiente a 

reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados; 

l) Cumprir as regras higiénico sanitárias; ----------------------- 

m) Permanecer nas atividades durante o seu horário, salvo 

autorização escrita do encarregado de educação; --------------------- 

n) Deverá ser consultado diariamente o Mapa de Atividades dos 

participantes, uma vez que algumas das atividades exigem equipamento 

próprio, como a natação (fato de banho, touca, chinelos, toalha, óculos 

e tampões para os ouvidos se necessitar, roupa interior e produtos de 

higiene pessoal) ou como o dia de praia e piscina (fato de banho ou 

biquíni, toalha, protetor solar, chinelos, meias e sapatilhas) que faz 

parte do programa de atividades; ------------------------------------ 

o) Alertar para alergias conhecidas os monitores. ---------------- 

9. MOTIVOS DE EXCLUSÃO ------------------------------------------- 

a) Será motivo de exclusão o incumprimento por parte dos 

participantes de qualquer dever descrito no ponto 8 anterior. ------- 

10. ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES -------------------------- 

a) As refeições são pagas com um valor de 1,46€ por dia; --------- 

b) O valor total será pago no mês seguinte, através da rede 

multibanco ou no gabinete de atendimento do Município de Chaves, do 

primeiro dia útil até ao dia 20 do respetivo mês; ------------------- 

c) Sempre que o participante tenha almoço marcado e o mesmo não seja 

desmarcado até às 9h30, a refeição será cobrada. -------------------- 

d) A desmarcação é da responsabilidade do Encarregado da Educação;- 

e) Os lanches para o meio da manhã e da tarde são da responsabilidade 

dos participantes. Estes deverão ser variados e equilibrados, não 

abusando de alimentos muito doces ou salgados, pois estarão todo o dia 

em atividade; ------------------------------------------------------- 

f) Caso o educando possua alergias alimentares deverá fazer se 

acompanhar do devido atestado médico. ------------------------------- 

11. SEGURO DESPORTIVO --------------------------------------------- 

Os participantes usufruirão de um seguro desportivo que estará em 

vigor durante a realização das atividades pré-definidas. Este poderá 

ser anulado por falta de assiduidade do participante, por 

incumprimento das Normas Regulamentares ou por qualquer outro motivo 

que o justifique. --------------------------------------------------- 

12. ASSISTÊNCIA MÉDICA -------------------------------------------- 

As atividades serão, sempre acompanhadas de material e equipamento de 

primeiros socorros. Cada participante é abrangido por um seguro de 

acidentes pessoais. Caso se verifique que o participante carece de 

cuidados médicos, o mesmo será acompanhado ao Hospital de Chaves ou 

Centro de Saúde. ---------------------------------------------------- 

Se, no início da atividade, o participante estiver a fazer alguma 

medicação que não possa interromper, o encarregado de educação deverá 

indicar na embalagem o nome do participante e todas as indicações 

necessárias à administração do medicamento, devendo o monitor ser 

informado. Nenhum outro tipo de medicamento deverá ser levado pelos 

participantes. O encarregado de educação, deverá fornecer à 

coordenação toda a informação relativa ao estado de saúde do seu 

educando que possa revelar-se importante na sua participação nas 

atividades. -------------------------------------------------------- 

13. REPRESENTANTES LEGAIS DOS PARTICIPANTES ----------------------- 
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Constitui obrigação dos representantes legais, respeitar e cumprir as 

presentes condições de funcionamento das atividades de interrupção 

letiva nomeadamente no que se refere aos: --------------------------- 

Deveres: ----------------------------------------------------------- 

a) Cumprir o horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

b) Informar o Professor responsável, no caso de pretender ser o 

próprio (exclusivamente), a recolher o respetivo educando no final das 

atividades. -------------------------------------------------------- 

c) Disponibilizar um contato que durante o período da realização 

das atividades, esteja sempre disponível; --------------------------- 

d) Informar por escrito na ficha de inscrição, de quaisquer 

condicionantes que existam, nomeadamente quanto à necessidade de 

alimentação especifica ou de cuidados especiais de saúde a observar; 

e) Em caso de falta do participante o encarregado de educação fica 

responsável pela desmarcação da refeição (até as 9h30 do próprio dia) 

ligando para o Centro Cultural de Chaves; --------------------------- 

Direitos: ---------------------------------------------------------- 

Receber informações sobre a participação do seu educando e as 

atividades em geral. ------------------------------------------------ 

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO, MACIEL DUQUE DE 

2022.05.02. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Vice-presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Francisco Melo. -------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

06.05.2022 ---------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3.2. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - VERÃO 2022 – PIICIE – PLANO INTEGRADO E 

INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR – EQUIPA VIVER A SOCIEDADE 

INFORMAÇÃO Nº 35/DJD/2022. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso 

Escolar, a equipa “Viver a Sociedade” irá realizar atividades lúdicas, 

desportivas, pedagógicas e culturais destinadas ao período de ferias 

de Verão 2022, tendo como destinatários os alunos sinalizados pelos 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Chaves; ---------------------- 

2. A intervenção da equipa “Viver a Sociedade” tem como objetivos: 

promover o sucesso educativo, através da promoção do desenvolvimento 

integral das crianças e jovens, propiciando condições de igualdade a 

todos os alunos e permitir o acesso a novas atividades/experiências 

fora do contexto escolar, que contribuam para a formação de 

competências e atitudes favoráveis à aprendizagem; ------------------ 

3. Através destes objetivos específicos da equipa Viver a Sociedade, 

pretendemos com as diferentes ações atingir os objetivos do projeto 

(PIICIE), redução da taxa de alunos com níveis negativos e diminuição 

da taxa de retenção e desistência; ---------------------------------- 

4. Desta forma, pretendemos que as crianças/jovens possam vivenciar 

experiências em diversas áreas desde a cultura, desporto, música, 
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ciência e artes, que incentivem o espírito desportivo e de cooperação, 

contribuindo para a valorização do ponto de vista cultural; --------- 

5. A referida atividade, será desenvolvida no Pavilhão Municipal, 

Escola Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, Escola Nadir Afonso, Escola 

Dr. António Granjo, Escola EB1 de Santo Amaro, Centro Escolar de Santa 

Cruz Trindade, Escola EB 3 do Caneiro, Polidesportivo do Jardim de 

Infância do CinoChaves, Piscina Municipal, Espaço Polis e Ciclovia, 

Piscinas do Rebentão, Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e no 

espaço exterior do mesmo, Auditório Eng.  Luís Coutinho e no Auditório 

do Centro Cultural de Chaves, entre outras; ------------------------- 

6. Sempre que seja possível, serão realizadas ações a locais 

específicos fora do concelho. --------------------------------------- 

7. As atividades decorrerão de acordo com as normas de funcionamento 

e a ficha de inscrição, em anexo à presente informação: ------------- 

- Participantes: Alunos sinalizados pelos Agrupamentos de Escolas; -- 

- Datas: 30 de junho a 09 de setembro de 2022; ---------------------- 

- Dias/Horas: de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 17h30; --- 

- Possibilidade de almoço para os participantes; -------------------- 

- Para as atividades de interrupção letiva de Verão, os participantes 

serão distribuídos de acordo com o seguinte: ------------------------ 

Grupo 1 – crianças dos 6 aos 8 anos; -------------------------------- 

Grupo 2 – crianças dos 6 aos 8 anos; -------------------------------- 

Grupo 3 – crianças dos 9 aos 10 anos; ------------------------------- 

Grupo 4 – jovens dos 11 aos 12 anos; -------------------------------- 

Grupo 5 – jovens dos 13 aos 14 anos. -------------------------------- 

- De acordo com as normas de funcionamento as inscrições decorrerão 

de acordo com o seguinte: ------------------------------------------- 

- Alunos de 1º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

- Alunos de 2º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

- Alunos de 3º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Considerando os êxitos das atividades de interrupção letiva 

anteriores, não só pela qualidade das atividades desenvolvidas, como 

também do número de participantes inscritos; ------------------------ 

2. Considerando que os encarregados de educação dos alunos 

efetivarão a inscrição após o envio das listas dos alunos sinalizados 

por parte dos agrupamentos de escolas conforme a ficha em anexo; ---- 

3. Considerando que uma vez que os alunos sinalizados têm direito a 

transporte gratuito para a cantina do Centro Escolar de Santa Cruz 

Trindade, para efeitos de refeição; --------------------------------- 

4. Considerando que a organização das respetivas atividades será 

executada pela Equipa Viver a Sociedade e dinamizadas pelos 10 técnicos 

contratados nas diversas áreas, cujo procedimento de contratação se 

encontra a decorrer; ------------------------------------------------ 

5. Considerando que já se encontra concluído o processo de prestação 

de serviços para o transporte de crianças e adultos, em circuitos, 

para as atividades promovidas pelo Município de Chaves no ano de 2022, 

no âmbito do PIICIE. ------------------------------------------------ 

6. Considerando que serão realizadas todas as normas de higienização 

ainda em vigor pela DGS; -------------------------------------------- 

7. Considerando por fim, como já referido anteriormente, anexo a 

esta informação os seguintes documentos: ---------------------------- 

- Faseamento da organização; ---------------------------------------- 

- Email para os Agrupamentos de Escolas e CPCJ; --------------------- 

- Normas de Funcionamento; ------------------------------------------ 

- Ficha de inscrição; ----------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 
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Atendendo às razões acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

superiormente, ao Senhor Vice-Presidente, Dr. Francisco Melo o 

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

a) Autorização para a realização das Atividades Pedagógicas de Verão 

2022 a decorrer de 30 de junho a 09 de setembro de 2022; ------------ 

b) Validação do projeto das referidas atividades com base no 

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

- Faseamento da organização ----------------------------------------- 

- Email para os Agrupamentos de Escolas e CPCJ ---------------------- 

- Normas de Funcionamento ------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição ------------------------------------------------ 

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

Chaves, 03 de maio 2022 --------------------------------------------- 

A técnica superior -------------------------------------------------- 

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

- Faseamento da organização; ---------------------------------------- 

- Email para os Agrupamentos de Escolas e CPCJ; --------------------- 

- Normas de Funcionamento; ------------------------------------------ 

- Ficha de inscrição; -----------------------------------------------

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

NORMAS DE FUNCIONAMENTO --------------------------------------------- 

No âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

(PIICIE), o Município de Chaves vai assegurar atividades pedagógicas 

nas interrupções letivas do calendário escolar, definido anualmente 

por despacho do Ministério da Educação, e nos meses de verão (fim do 

ano letivo até ao início das atividades letivas), destinada aos alunos 

do Concelho atingidos por problemas de insucesso e risco de abandono 

escolar, de forma a promover o sucesso escolar, através da sua 

participação nas diversas atividades de aprendizagem. --------------- 

1. PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO PREVISTA PARA O ANO LETIVO 2021/2022 -- 

a) 20 de dezembro a 30 de dezembro; ------------------------------ 

b) 20 de junho a 09 de setembro; --------------------------------- 

2. LOCAL --------------------------------------------------------- 

A maioria das atividades são realizadas nos espaços do Município, bem 

como noutros locais de interesse, contudo, existem algumas que 

decorrem no exterior. Neste tipo de atividades os participantes são 

acompanhados pelos monitores da equipa que os supervisionam, e 

transportados em autocarros que cumprem todas as condições de 

segurança. --------------------------------------------------------- 

3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades nas interrupções letivas 

será o seguinte: ---------------------------------------------------- 

Das 9h00 às 17h00. -------------------------------------------------- 

Em cada período, será dado trinta minutos de tolerância, para recolha 

dos participantes. -------------------------------------------------- 

É fundamental que os horários de entrega e recolha das crianças e 

jovens sejam cumpridos. Os atrasos acarretam o incumprimento das 

atividades programadas. --------------------------------------------- 

4. INSCRIÇÃO ----------------------------------------------------- 

As inscrições serão entregues pelos encarregados de educação, 

presencialmente, no Centro Cultural de Chaves, utilizando para o 

efeito a ficha de inscrição disponibilizada no site do Município de 

Chaves www.chaves.pt para as atividades de interrupção letiva, sendo 

que, as fichas de inscrição mal preenchidas são motivo de exclusão, 

tal como inscrições enviadas por email. ----------------------------- 

No caso de o encarregado de educação não poder entregar a ficha de 

inscrição presencialmente, a mesma poderá ser entregue por um 
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familiar/amigo acompanhado de uma declaração assinada pelo próprio, 

fazendo-se acompanhar pela fotocópia do cartão de cidadão do educando 

e do encarregado de educação. --------------------------------------- 

Só é aceite uma ficha de inscrição por um familiar/amigo, caso o 

próprio não possa entregar presencialmente. ------------------------- 

No ato da receção das fichas de inscrição, dois elementos da equipa, 

ficarão responsáveis pela sua recolha, pela numeração da ficha e pela 

sua assinatura com o dia e hora em que a rececionou, efetuando o 

registo sequenciado em suporte de papel. Ao encarregado de educação 

será entregue um comprovativo, datado e assinado com a informação 

anteriormente referida. --------------------------------------------- 

5. SELEÇÃO ------------------------------------------------------- 

Para a participação destas atividades têm prioridade os alunos 

sinalizados por todas as direções dos Agrupamentos de Escolas e CPCJ, 

tendo cinco dias úteis, antes da abertura das inscrições, para indicar 

esses alunos. O número de alunos total dos três ciclos perfaz um total 

de 120, distribuídos da seguinte forma: ----------------------------- 

Grupo 1 – crianças dos 6 aos 8 anos; -------------------------------- 

Grupo 2 – crianças dos 6 aos 8 anos; -------------------------------- 

Grupo 3 – crianças dos 9 aos 10 anos; ------------------------------- 

Grupo 4 – jovens dos 11 aos 12 anos; -------------------------------- 

Grupo 5 – jovens dos 13 aos 14 anos --------------------------------- 

As inscrições decorrerão de acordo com o seguinte: ------------------ 

- Alunos de 1º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

- Alunos de 2º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

- Alunos de 3º ciclo – 40 vagas ------------------------------------- 

6. DINHEIRO E OBJETOS VALIOSOS ----------------------------------- 

Não é permitido trazer objetos materiais tais como: elevadas quantias 

de dinheiro, playstation, jogos eletrónicos, MP3/4, IPOD, entre 

outros. ------------------------------------------------------------ 

O uso dos telemóveis é permitido somente durante o período de almoço 

entre as 12h30 e as 14h00. ------------------------------------------ 

A organização não se responsabiliza por perdas, danos ou extravio de 

qualquer tipo de pertence dos participantes. ------------------------ 

7. PARTICIPANTES ------------------------------------------------- 

Os participantes serão distribuídos por grupos consoante a idade e o 

número de inscritos. No caso de as crianças terem idade inferior a 10 

anos, o número de monitores será superior de acordo com o número de 

participantes do grupo. A distribuição dos participantes pelos grupos 

e atividades é da responsabilidade da equipa Viver a Sociedade. Não é 

garantido que participantes familiares, amigos ou conhecidos fiquem 

no mesmo grupo. ----------------------------------------------------- 

Direitos: ---------------------------------------------------------- 

a) Acompanhamento de 7 horas por dia por uma equipa de monitores 

qualificados; ------------------------------------------------------ 

b) Dispor de condições de higiene; ------------------------------- 

c) Estar cobertos durante todo o período de realização das 

atividades, por um seguro de acidentes pessoais.; ------------------- 

d) Ter acesso ao material necessário à prática das atividades 

previstas no programa; ---------------------------------------------- 

e) Transporte para o local da atividade sempre que não seja no 

centro urbano da localidade; ---------------------------------------- 

f) Ser tratado com respeito e correção por qualquer monitor e outros 

participantes; ----------------------------------------------------- 

g) Ver salvaguardada a sua segurança nas atividades e respeitar a 

sua integridade física e moral; ------------------------------------- 
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h) Ser assistido de forma pronta e adequada, em caso de acidente no 

decorrer das atividades; -------------------------------------------- 

i) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes na sua ficha de inscrição; ------------------------------- 

j) Usufruir de um programa educativo, desportivo e cultural, 

conforme planeado, salvo limitações pessoais dos participantes, razões 

de ordem técnica, meteorológica ou por indicação do encarregado de 

educação; ---------------------------------------------------------- 

Deveres: ----------------------------------------------------------- 

a) Cumprir as regras higiénico sanitárias; ----------------------- 

b) Tratar com respeito e educação os monitores responsáveis e outros 

participantes; ----------------------------------------------------- 

c) Usufruir corretamente dos serviços que o Município e o programa 

de interrupções letivas lhes proporcionam; -------------------------- 

d) Os participantes que usufruem de transporte para a atividade, se 

faltarem dois dias consecutivos sem aviso, deixam de ter direito a 

transporte; -------------------------------------------------------- 

e) Participar nas atividades, bem como nas atividades organizativas 

que requeiram a sua participação; ----------------------------------- 

f) Zelar pela preservação, conservação das instalações, material 

desportivo, mobiliário e espaços verdes, fazendo correto uso dos 

mesmos; ------------------------------------------------------------ 

g) Permanecer nas atividades durante o seu horário, salvo 

autorização escrita do encarregado de educação; --------------------- 

h) Cumprir o disposto nas normas regulamentares, bem como as 

instruções que lhe sejam dadas pelo pessoal técnico; ---------------- 

i) Apresentar- se com o equipamento adequado à prática desportiva; 

j) Deverá ser consultado diariamente o Mapa de Atividades dos 

participantes, uma vez que algumas das atividades exigem equipamento 

próprio, como a Natação (fato de banho, touca, chinelos, toalha, óculos 

e tampões para os ouvidos se necessitar, roupa interior e produtos de 

higiene pessoal) ou como o dia de Praia e Piscina (fato de banho ou 

biquíni, toalha, protetor solar, chinelos, meias e sapatilhas) que faz 

parte do programa de atividades; ------------------------------------ 

k) A linguagem e ações dos participantes devem pautar-se por normas 

e boa educação e respeito mútuo; ------------------------------------ 

l) Alertar para alergias conhecidas os monitores ----------------- 

8. MOTIVOS DE EXCLUSÃO ------------------------------------------- 

a) A desistência será considerada efetiva caso o aluno, falte dois 

dias consecutivos sem qualquer justificação; ------------------------ 

b) Ficha de inscrição mal preenchida ou incompleta; -------------- 

c) Fichas de inscrição que não sejam entregues presencialmente e em 

suporte papel; ------------------------------------------------------ 

d) Furto de qualquer tipo de material, seja este da propriedade do 

Município ou de colegas; -------------------------------------------- 

e) Falta de respeito e desobediência quer com os professores quer 

com os colegas; ----------------------------------------------------- 

f) Causar danos no material, recintos ou instalações onde decorrem 

as atividades, podendo ficar sujeitos ao pagamento dos danos causados; 

9. ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES -------------------------- 

a) As refeições são pagas de acordo com o escalão social escolar do 

aluno: ------------------------------------------------------------- 

A – Gratuita -------------------------------------------------------- 

B – 0,73€ ----------------------------------------------------------- 

S/ escalão – 1,46€; ------------------------------------------------- 
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b) O valor total será pago no mês seguinte, através da rede 

multibanco ou no gabinete de atendimento do Município de Chaves, do 

primeiro dia útil até ao dia 20 do respetivo mês; ------------------- 

c) Sempre que o participante tenha almoço marcado e o mesmo não seja 

desmarcado até às 9h30, a refeição será cobrada. A desmarcação é da 

responsabilidade do Encarregado da Educação; ------------------------ 

d)  Os lanches para o meio da manhã e da tarde são da 

responsabilidade dos participantes. Estes deverão ser variados e 

equilibrados, não abusando de alimentos muito doces ou salgados, pois 

estarão todo o dia em atividade; ------------------------------------ 

e) Caso o educando possua alergias alimentares deverá fazer se 

acompanhar do devido atestado médico; ------------------------------- 

10. ASSISTÊNCIA MÉDICA -------------------------------------------- 

As atividades serão, sempre acompanhadas de material e equipamento de 

primeiros socorros. Cada participante é abrangido por um seguro de 

acidentes pessoais. Caso se verifique que o participante carece de 

cuidados médicos, o mesmo será acompanhado ao Hospital ou Centro de 

Saúde. ------------------------------------------------------------- 

Se, no inicio da atividade, o participante estiver a fazer alguma 

medicação que não possa interromper, o encarregado de educação deverá 

indicar na embalagem o nome do participante e todas as indicações 

necessárias à administração do medicamento, devendo o monitor ser 

informado. Nenhum outro tipo de medicamento deverá ser levado pelos 

participantes. O encarregado de educação, deverá fornecer à 

coordenação toda a informação relativa ao estado de saúde do seu 

educando que possa revelar-se importante na sua participação nas 

atividades. -------------------------------------------------------- 

11. REPRESENTANTES LEGAIS DOS PARTICIPANTES ----------------------- 

Constitui obrigação dos representantes legais, respeitar e cumprir as 

presentes condições de funcionamento das atividades de interrupção 

letiva nomeadamente no que se refere aos: --------------------------- 

Deveres: ----------------------------------------------------------- 

a) Cumprir o horário de entrega e recolha dos seus filhos ou 

educandos. --------------------------------------------------------- 

b) Informar o Professor responsável, no caso de pretender ser o 

próprio (exclusivamente), a recolher o respetivo educando no final das 

atividades. -------------------------------------------------------- 

c) Disponibilizar um contato que durante o período da realização 

das atividades, esteja sempre disponível; --------------------------- 

d) Informar por escrito na ficha de inscrição, de quaisquer 

condicionantes que existam, nomeadamente quanto à necessidade de 

alimentação especifica ou de cuidados especiais de saúde a observar; 

e) Em caso de falta do participante o encarregado de educação fica 

responsável pela desmarcação da refeição (até as 9h30 do próprio dia) 

ligando para o Centro Cultural de Chaves; --------------------------- 

Direitos: ---------------------------------------------------------- 

a) Receber informações sobre a participação do seu educando e as 

atividades em geral -------------------------------------------------

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

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO DE JUVENTUDE E DESPORTO, MACIEL DUQUE DE 

2022.05.03. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. À consideração do Sr. Vice-presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Francisco Melo. -------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

05.05.2022 ---------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À CASA DO PESSOAL DO 

HOSPITAL DE CHAVES, SEDEADA, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 

42/GAPV/2022. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. A CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE CHAVES, NIPC 505 648 474, com 

sede na Avenida Dr. Francisco  Sá  Carneiro,  promotor  de  atividades 

desportivas e  recreativas, veio  através  do ofício com registo de 

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

nº 4986, no dia 22/04/2022, solicitar apoio da autarquia, na 

concretização do passeio de BTT, denominado “TRILHOS DE MONFORTE BTT, 

CAMINHADA E TRAIL ”, a realizar no dia 5 de junho; ------------------ 

2. Considerando a importância do desenvolvimento da modalidade de 

BTT no Concelho de Chaves, tendo a Casa do Pessoal do Hospital de 

Chaves organizado esta atividade ao longo dos últimos anos com grande 

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

3. Considerando que em edições anteriores se fizeram representar na 

prova, muitos atletas amantes da modalidade de ciclismo, vindo de 

todas as localidades do País bem como de outros países nomeadamente 

de França e Espanha, levando uma boa imagem do evento e da Cidade de 

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

4. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de carácter desportivo geradoras 

de dinâmicas benéficas para a população, pelo seu inquestionável 

contributo para o bem-estar físico e para o convívio da população; -- 

5. Considerando que as entidades desportivas em muito contribuem 

para o desenvolvimento físico e intelectual dos seus atletas; ------- 

6. Considerando que o apoio à entidade em referência, se enquadra 

no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de 

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

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

sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 

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

7. Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Iniciativas 

Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, define as formas e 

regras do apoio a conceder nesta matéria, prevendo o n.º 4 do seu 

artigo 6.º que os apoios previstos no artigo 4.º são “concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente”; ------- 

8. Considerando que, em sintonia com a previsão constante no artigo 

2.º do regulamento municipal enunciado, o passeio de BTT, denominado 

“TRILHOS DE MONFORTE BTT, CAMINHADA E TRAIL” ora em análise, é 

suscetível de consubstanciar uma iniciativa desportiva e recreativa 

de interesse municipal; --------------------------------------------- 

9. Considerando que, por sua vez, a Casa do Pessoal do Hospital de 

Chaves, atento o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do já referido 

regulamento municipal, se enquadra entre as entidades promotoras nele 
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definidas; ---------------------------------------------------------

10. Considerando que nesse mesmo regulamento municipal a 

disponibilização de apoio financeiro, que reveste a forma de subsídio, 

se traduz em uma das modalidades de apoio possíveis, de acordo com o 

disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 4.º, sem prejuízo 

da concessão pontual de apoios ser objeto de celebração de protocolo 

ou contrato programa, conforme aplicável, e ainda da correspondente 

publicitação,   em sintonia com o disposto nos artigo 5.º e 8.º; ---- 

11. Considerando que o município detém atribuições no domínio dos 

tempos livres e desporto e, por sua vez, a câmara municipal detém 

competências para deliberar sobre as formas de apoio a entidades e 

organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução 

de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem 

como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos, e, bem assim, 

para 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 

das doenças, à luz da previsão constante, respetivamente, na alínea 

f) do n.º 2 do artigo 23.º e, ainda, nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na ulterior redação; ------------------------------------------------ 

12. Considerando que a proposta está excluída do âmbito de aplicação 

do Código dos Contratos Públicos, nos termos das disposições 

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

no entanto, sujeitos aos Princípios Gerais da Contratação Pública, 

previstos no Artigo 1.º- A do CCP; ---------------------------------- 

13. Considerando, que neste contexto, se encontram reunidas as 

condições para a disponibilização de apoio financeiro solicitado pela 

Casa do Pessoal do Hospital de Chaves. ------------------------------ 

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

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

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

1. Aprovar a presente proposta, consubstanciada na celebração de um 

protocolo de colaboração de desenvolvimento desportivo com Casa de 

Pessoal do Hospital de Chaves, titulando a comparticipação financeira 

na realização do evento “TRILHOS DE MONFORTE BTT, CAMINHADA E TRAIL, 

a realizar no dia 5 de junho de 2022, no valor global de 2.700,00€, 

(dois mil e setecentos euros); -------------------------------------- 

2. Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo protocolo de 

colaboração de desenvolvimento desportivo, cujo teor se dá por 

integramente reproduzido, devendo ser legitimado o Presidente da 

Câmara Municipal a outorgar, em representação do Município, os 

referidos documentos; ----------------------------------------------- 

3. Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

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

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

municipal, bem como promover a sua publicitação nos termos e para os 

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

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

- Remeter a presente proposta à Unidade de Contratos e Expropriações 

- Divisão de Administração Geral para ulterior operacionalização; ---

4. A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.02; -----------------------------------------------                      

Chaves, 05 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

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

(Dr. Nuno Vaz Ribeiro) ---------------------------------------------- 

Anexo: ------------------------------------------------------------- 
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- Ofício; ----------------------------------------------------------- 

- Cópia dos 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 de Beneficiário Efetivo; -------------------------- 

- Relatório de atividades e contas relativo ao ano de 2021, --------- 

(a entregar aquando da assinatura do protocolo de colaboração de 

desenvolvimento desportivo) -----------------------------------------

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

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: CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE CHAVES, com o NIPC 505 648 

474, com sede na Avenida Sá Carneiro, em Chaves, neste ato legalmente 

representado pelo Presidente da Direção, Miguel Ângelo Santos Ferreira 

Ribeiro, titular do Cartão de Cidadão n.º 101 131 43 7ZX0, válido até 

18-06-2028, 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 da 

atividade denominada “TRILHOS DE MONFORTE BTT, CAMINHADA E TRAIL”, 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, 

organiza e executa, entre outras a seguinte atividade: -------------- 

a) Evento desportivo de BTT e Caminhada, “TRILHOS DE MONFORTE BTT, 

CAMINHADA E TRAIL”, a realizar no dia 5 de junho de 2022; ----------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

A atividade desportiva titulada 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, de natureza pecuniária, a prestar 

pelo Município de Chaves à Casa do pessoal do Hospital de Chaves é de 

€ 2.700,00 (dois mil e setecentos euros). --------------------------- 
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2. A liquidação do apoio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

a) € 2.700,00 na data de assinatura do presente Protocolo de 

Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; -------------------------- 

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

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) ------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a) Verificar, o cabal cumprimento do disposto no presente protocolo 

de colaboração de desenvolvimento desportivo; ----------------------- 

b) Acompanhar a execução da atividade constante 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: ------------------------------- 

a) Disponibilizar à Casa do pessoal do Hospital de Chaves, o apoio 

previsto na cláusula 4ª; -------------------------------------------- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo. ---- 

c) 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 --------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante - Casa do Pessoal do Hospital de 

Chaves) ------------------------------------------------------------ 

São direitos da Casa do pessoal do Hospital de Chaves: -------------- 

a) Receber o apoio financeiro no prazo estipulado no presente 

Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo; ------------- 

Cláusula 8ª --------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante - Casa do pessoal do Hospital de Chaves) 

São deveres da Casa do pessoal do Hospital de Chaves: --------------- 

a) Dinamizar, implementar e assumir a assunção de todos os custos 

inerentes à realização do evento desportivo de BTT e Caminhada, 

“TRILHOS DE MONFORTE BTT, CAMINHADA E TRAIL”; -----------------------

b) Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção da atividade, o apoio do Município de 

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

c) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente Protocolo de Colaboração 

de Desenvolvimento Desportivo sobre toda a atividade, no âmbito da boa 

execução do mesmo; -------------------------------------------------- 

d) 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) --------------------------------------- 
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A comparticipação financeira a prestar pelo Município à Casa do pessoal 

do Hospital de Chaves 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 1.º-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 n.º 2 do artigo 

23.ª e alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do regime 

jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei n.º 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 

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 CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL 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 ------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo 

produz efeitos no ano de 2022. -------------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 
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O Presente Protocolo de Colaboração de Desenvolvimento Desportivo 

entrará em vigor na data da sua publicação na página eletrónica do 

Município. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

O 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 CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE CHAVES --------------- 

Miguel Ângelo Ribeiro ----------------------------------------------- 

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

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 COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO, EM NOME DA JUNTA DE FREGUESIA 

DE CURALHA, – NA RUA DO RIO, RUA DA CURTINHA E RUA DA PONTE – FREGUESIA 

DE CURALHA - PROCESSO Nº 153/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 207/DPM/2022 

DA DIVISÃO DE PROJETOS E MOBILIDADE, DO SENHOR ENGENHEIRO BRUNO MIRANDA 

RUA, DATADA DE 26/04/2022. ------------------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO------------------------------------------------------- 

A presente informação/proposta visa dar resposta ao solicitado pelo 

presidente da freguesia de Alfredo Augusto Dias Gaspar, com vista à 

colocação de sinalização de trânsito na Rua da Curtinha, Rua da Ponte 

e rua do Rio, na povoação de Curalha. O pedido foi registado com o n.º 

de requerimento 448/22, relativo ao processo n.º 153/22.------------- 

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) Na Rua do Rio, junto ao cruzamento com a Rua do Regato: colocação 

de um (1) sinal de código B2 (paragem obrigatória no cruzamento ou 

entroncamento).----------------------------------------------------- 

b) Na Rua da Curtinha: colocação de dois (2) sinais de código C3d 

(trânsito proibido a automóveis de mercadorias de peso superior a 3,5 

toneladas).--------------------------------------------------------- 

c) Na Rua da Ponte: colocação de um (1) sinal de código H4 (via 

pública sem saída).-------------------------------------------------- 
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2.2. De acordo com a largura da via e as características do tráfego 

local, os sinais de trânsito a colocar poderão ter dimensões de 60 cm  

2.3. Estima-se que os encargos com a materialização das ações, 

propostas no ponto anterior, possam ascender a 400,00€ (quatrocentos 

euros), aproximadamente.-------------------------------------------- 

3. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA AUTARQUIA LOCAL, EM MATÉRIA DE SINALIZAÇÃO   

3.1. Por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do 

anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

compete à assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar posturas e regulamentos com eficácia externa do município.-- 

3.2. Ora, de acordo com a jurisprudência que tem vindo a ser tirada 

sobre a matéria, um sinal de trânsito consubstancia, em bom rigor, uma 

postura com eficácia externa, devendo, nesta justa medida, a sua 

colocação na via pública, com caráter permanente, ser objeto de 

sancionamento por parte do órgão deliberativo municipal.------------- 

3.3. Partindo do enquadramento legal, acima enunciado, verifica-se, 

portanto, que, no caso individual e concreto, a decisão sobre colocação 

de sinalização, de carater permanente, deve ser adotada pelo órgão 

deliberativo municipal.--------------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO----------------------------------------------- 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que se submeta a presente proposta técnica à consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz, com vista a exarar despacho de 

agendamento deste assunto à próxima Reunião da Câmara Municipal, tendo 

em vista a obtenção de uma deliberação conducente à sua aprovação;--- 

4.2. Alcançado tal desiderato, e uma vez que estamos na presença de 

uma postura do município com eficácia externa, deverá a presente 

proposta ser agendada para uma próxima sessão da Assembleia Municipal, 

para ulterior sancionamento da proposta em causa, tendente à colocação 

da sinalização de trânsito, em via pública, e com caráter permanente, 

por força do disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25º, do anexo 

I, do RJAL;---------------------------------------------------------- 

4.3. Caso a presente proposta venha a ser sancionada por parte do 

Órgão Deliberativo do Município, nos termos anteriormente sugeridos, 

propõe-se que sejam determinados os seguintes procedimentos:--------- 

a) Remeter cópia da presente informação á Divisão de Recursos 

Operacionais, a fim desta unidade orgânica adotar todos os 

procedimentos que permitam implementar a sinalização indicada nas 

plantas em anexo, de acordo com o Regulamento de Sinalização de 

Trânsito e do Código da Estrada;------------------------------------- 

b) Notificar o Presidente da freguesia de Curalha, o Sr. Alfredo 

Augusto Dias Gaspar, 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 26/04/2022:---------- 

Atento os fundamentos de facto e de direito expressos na presente 
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informação técnica, sou a propor que, nos termos da mesma, seja 

superiormente proferida decisão administrativa conducente (i) à 

aprovação da proposta, exarada no ponto 2, e (ii) ao sancionamento da 

estratégia procedimental enunciada no ponto 4. À consideração do 

Senhor Presidente, Dr. Nuno Vaz.------------------------------------- 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ, DE 27/04/2022: ------ 

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 - 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 DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O USO INDUSTRIAL NA 

ZONA INDUSTRIAL DA COCANHA, LOTE Nº 8 EM SANTA CRUZ/TRINDADE, O 

REQUERENTE JOSÉ DANIEL CARNEIRO CABELEIRA – PROCESSO Nº 380/10 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº //2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL 

FERREIRA, DATADA DE 29.04.2022. ------------------------------------ 

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 530/22 e 980/22, referente ao 

processo n.º 380/10, o Sr.º José Daniel Carneiro Cabeleira, solicita, 

emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial o alvará 

de autorização de utilização n.º 11/19, correspondente a um edifício 

destinado a “serviços”, sito, na Zona Industrial da Cocanha, lote 8, 

da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho 

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

1.2. O edifício destinado a serviços, projeta-se no prédio urbano, 

inscrito na matriz com o n.º 1685 e descrito na Conservatória do 
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Registo Predial sob o n.º 325/19861014, da União das Freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. ------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -----------------------------------------------------  

2.1- Alvará de obras de construção n.º 299/96, para construção de um 

“armazém industrial”, com a área de 277,35 m2, em nome de António 

Manuel Carneiro. ---------------------------------------------------- 

2.2- Alvará de Licença de Utilização n.º 71/99, para o uso de armazém 

industrial. -------------------------------------------------------- 

2.3- Comunicação Prévia, admitida em 13/01/2011, com aumento de área 

de 375,00 m2. ------------------------------------------------------- 

2.4- Alvará de Autorização de Utilização n.º 80/11, para 

estabelecimento de prestação de serviços, designadamente, “Organização 

de atividades recreativas e de animação”. --------------------------- 

2.5- Aditamento n.º 17/18, sem aumento de área. --------------------- 

2.6- Alvará de Autorização de Utilização n.º 11/19, para um edifício 

destinado a prestação de serviços, com a área de 3.007,50 m2. ------- 

3.SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR ----------------------------------- 

3.1.O processo está instruído de acordo com o n.º 2 artigo 73.º-B do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), 

designadamente: ---------------------------------------------------- 

- Certidão Permanente; ---------------------------------------------- 

- Contrato de arrendamento; ----------------------------------------- 

- Declaração de registo de início de atividade; --------------------- 

- Memória descritiva da atividade industrial; ----------------------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento de segurança contra incêndio; --------------------------- 

- Termo de responsabilidade/Declaração de técnico relativo ao 

Regulamento Geral de Ruído; ----------------------------------------- 

- Descrição da atividade produtiva da empresa/Memória descritiva; 

- Comprovativo da inscrição do técnico em associação pública de caráter 

profissional; ------------------------------------------------------ 

- Cópia do título - alvará de Licença de utilização n.º 11/19; ----- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

-Fatura da água; ---------------------------------------------------- 

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 n.º 5 do art.º4 e art.º 62 do Dec.- Lei555/99 alterado e republicado 

pelo Dec - Lei 136/2014 de 9 de Setembro, por remissão do n.º3 do 

artigo 73.º-B do RMUE. ---------------------------------------------- 

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 num espaço da Classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e da Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. --------- 

4.3. No alvará de loteamento ---------------------------------------- 

4.3.1. O lote de terreno, onde se projeta o pavilhão, é parte 

integrante do loteamento industrial, situado na zona Industrial da 

freguesia de Outeiro Seco. ------------------------------------------ 

4.4. Nos Regulamentos Municipais ------------------------------------ 

4.4.1. O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-B 

(Sistema de Indústria Responsável (SIR)) do Regulamento Municipal da 

Urbanização e da Edificação. ---------------------------------------- 

4.5. Em diplomas especiais ------------------------------------------ 

4.5.1. O presente pedido enquadra-se no n.º3, artigo 18.º, do Sistema 

de Indústria Responsável (SIR) – Dec.- Lei n.º 73/2015, de 11 de Maio. 

5. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 
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5.1. O requerente pretende a emissão de declaração de compatibilidade 

com o uso industrial, o alvará de autorização de utilização n.º 11/19, 

designadamente, para a um edifício destinado a “serviços”. ---------- 

5.2. O uso industrial pretendido refere – se à atividade de: 

“Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal, n.e.” 

(CAE 25120)”, a qual, têm enquadramento na parte 2-B do anexo I do 

SIR. --------------------------------------------------------------- 

5.3. Constam da parte 2-B do anexo I do SIR, as atividades industriais, 

da classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE – rev.3) 

com potência elétrica igual ou inferior a 99 kVA, potência térmica não 

superior a 4 x 106 Kj/h e n.º de trabalhadores não superior a 20. --- 

5.4. O pedido está instruído de acordo com o n.º 2 do 73.º-B do 

Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou seja, com 

elementos justificativos de que a instalação do estabelecimento 

industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do SIR, salvaguarda 

o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------------------------ 

5.5. A atividade industrial de “Fabricação de portas, janelas e 

elementos similares em metal, n.e.” (CAE 25120)”, pode ser 

desenvolvida em prédio urbano com o uso de serviços, de acordo com a 

alínea a), do n.º3, do artigo 18.º,  do SIR. ------------------------ 

5.6. O edifício onde se pretende desenvolver a atividade a que se fez 

referência, está implantado no loteamento industrial da Cocanha, o 

qual, se destina á instalação de unidades industriais, podendo o 

município autorizar a construção de edifícios para armazéns ou 

instalações comerciais, em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 27.º1 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. 

6. CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------- 

6.1. Considerando, que o pedido está instruído de acordo com o n.º 2 

do 73.º-B do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, ou 

seja, com elementos justificativos de que a instalação do 

estabelecimento industrial, a que se refere a parte 2-B do anexo I do 

SIR, salvaguarda o equilíbrio urbano e ambiental. ------------------- 

6.2. Considerando que a alínea a) do n.º3 do artigo 18.º do SIR, 

estabelece, que pode a Câmara Municipal, declarar compatível com o uso 

industrial o alvará de utilização de edifício destinado a comércio, 

no caso de se tratar de estabelecimento abrangido pela parte 2-B do 

anexo I do SIR, se se verificar a inexistência de impacte relevante 

no equilíbrio urbano e ambiental. ----------------------------------- 

6.3. Considerando que o edifício, onde pretende exercer a atividade 

industrial de “Fabricação de portas, janelas e elementos similares em 

metal, n.e.” (CAE 25120)”, a que se refere a parte 2-B do anexo I do 

SIR, possui alvará de autorização de utilização n.º 11/19, para 

“serviços”, podemos concluir que é compatível com o uso pretendido – 

“industrial”, sendo certo que, pode a atividade a que se fez 

referência, ser instalada em fração autónoma de prédio urbano. ------ 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

                                                           

1 Artigo 27º – Destino de uso --------------------------------------- 

1 - Os espaços pertencentes a esta classe destinam-se à instalação de 

unidades industriais, porém o município pode autorizar a construção 

de edifícios para armazéns ou instalações comerciais, que ficarão 

subordinados à disciplina de edificabilidade aqui instituída para 

instalações industriais. -------------------------------------------- 
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7.1. Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (n.º1 do artigo 73.º - B do RMUE), 

propõe-se superiormente adoção da seguinte estratégia procedimental: 

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do artigo 73.º- B do RMUE, 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 emissão de declaração de compatibilidade com o uso 

industrial, designadamente, para a atividade de, “Fabricação de 

portas, janelas e elementos similares em metal, n.e.” (CAE 25120)”, o 

alvará de autorização de utilização n.º 11/19, do edifício, destinado 

a serviços e reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos 

legais que permitem o averbamento no título de autorização de 

utilização existente; ----------------------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir o presente pedido de 

emissão de declaração de compatibilidade com o uso industrial, deve 

de seguida, proceder-se ao averbamento, no título de utilização já 

emitido (Alvará de Autorização de Utilização n.º 11/19, do edifício), 

da atividade pretendida, designadamente, “Fabricação de portas, 

janelas e elementos similares em metal, n.e.” (CAE 25120)”, a que se 

refere a parte 2-B do anexo I do SIR. ------------------------------- 

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

Chaves, 29 de abril 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 02.05.2022: -----  

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 

02.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DO MEIO DO POVO, 

BECO DE LAMPAÇA Nº 3 EM ÁGUAS FRIAS DE FRANCISCO ANTÓNIO DIOGO NEVES. 

PROCESSO Nº 778/20 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 953/SCOU/2022 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BARANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

03.05.2022. -------------------------------------------------------- 

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 803/22, referente ao processo n.º 

803/22, o Sr.º Francisco António Diogo Neves, na qualidade de 

proprietário, apresenta elementos, relativos a um pedido, com vista à 

aprovação de uma operação urbanística de edificação, consubstanciada, 
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na legalização das obras de reconstrução2 e ampliação3, de uma 

habitação unifamiliar, sito, no lugar de Meio do Povo, Beco da Lampaça, 

N.º 3, freguesia de Águas Frias 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 240,84 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1490-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 4795/20220120, da freguesia de Águas Frias. 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1-Processo N.º 40/FIS/2020. --------------------------------------- 

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 

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 1:2.000; -------------------------- 

- Levantamento fotográfico; ----------------------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador e dos projetos de especialidades, quanto 

ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;    ---- 

- Declarações do técnico, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional do 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas/Ficha de medição; --------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:250; -------------------------- 

- 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; ------------------- 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

-Termo de responsabilidade de autor do projeto de estabilidade e 

relatório de peritagem; --------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto de abastecimento de 

água, drenagem de águas residuais e de águas pluviais e relatório de 

peritagem; --------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto acústico e relatório 

de peritagem; ------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto de arranjos exteriores; 

                                                           
2 «Obras de reconstrução», as obras de construção subsequentes à 

demolição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais 

resulte a reconstituição da estrutura das fachadas; ----------------- 
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; --------------------------------------------------------- 
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- Termo de responsabilidade de autor do projeto térmico e relatório 

de peritagem; ------------------------------------------------------- 

- Declaração de isenção de apresentação de projeto de gás; ---------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de reconstrução. ------------------------------------------ 

4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

4.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impende uma restrição adveniente 

da sua localização, em áreas de proteção a conjuntos patrimoniais – 

Aglomerados com núcleo tradicional a preservar. --------------------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. -------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de reconstrução de 

uma habitação unifamiliar e anexo de apoio. A habitação preconiza uma 

área bruta de construção de 160,95 m2, distribuídos por 3 pisos 

(r/chão, andar e sótão), o anexo tem uma área de 30,40 m2. ---------- 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 240,84 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 61,25 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 160,95 m2; ---------------- 

- Área de implantação do anexo = 30,40 m2; -------------------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 30,40 m2; --------------------- 

- Número de pisos da habitação = 3; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T1; ----- 

- Número máximo de fogos = 1; -------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 8,0 metros; -------------------------------- 

- Volumetria = 523,00 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 2022-04-97, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”29/2022”, 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 na 

“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, pese embora, haja a necessidade, de colocação de dois “tapa 

vistas”, um nas escadas exteriores de acesso ao piso 1 e outro na 

varanda contígua ao prédio vizinho e correspondente ao alçado lateral 

direito. Estas desconformidades, foi comunicada ao requerente, no ato 

da vistoria, devendo ser apresentadas, fotografias comprovativas, de 

ter levado a efeito as correções referidas, aquando do pedido de 

emissão da autorização de utilização e caso a Câmara Municipal delibere 

favoravelmente o pedido de legalização da construção. --------------- 
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5.5-Trata-se de uma construção inserida, em áreas de proteção a 

conjuntos patrimoniais – Aglomerados com núcleo tradicional a 

preservar, que foi levada a efeito sem os necessários atos 

administrativos de controlo prévio. A data da sua construção parece 

reportar-se aos anos 30, em conformidade com o ano de inscrição na 

matriz, constante da Caderneta Predial Urbana. ---------------------- 

5.6- As obras de construção a legalizar, respeitam o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0,80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno x índice de 

construção) = 240,84 m2 x 0,80 m2/m2 = 192,67 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 191,35 m2, o que implica, um índice de construção de 

0,79 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local), uma cércea de 

8,00 metros > 7,5 metros (cércea máxima). --------------------------- 

5.7- No entanto o n.º 2A, do artigo 19.º, do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª 

série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, 

prevê que os valores estabelecidos no número anterior, poderão ser 

ultrapassados, quando se trate de edificações em parcelas situadas em 

núcleos tradicionais dos aglomerados rurais, desde que o município 

reconheça que tal se justifica, por razões de integração na envolvência 

ou coerência formal da imagem urbana. ------------------------------- 

5.8- A habitação unifamiliar, preconiza uma cércea de 8,00 metros, o 

que cumpre o disposto no n.º 2A, do artigo 19.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, no que respeita à altura dominante do conjunto edificado.  

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

5.10-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 659,82 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 796,47 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  
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8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que 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- As obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos 

de controlo prévio, cumprem as disposições previstas no artigo 18.º e 

no n.º 2A, do artigo 19.º, da Alteração e Republicação do Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018. --------------------------------------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar é servida por arruamento público, em 

betão, possui ligação á rede pública de água e esgotos. ------------- 

8.4- O uso pretendido, para habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, da Alteração e Republicação do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário 

da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do 

Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe que, os espaços de “Classe 1” estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no edifício principal e anexo de apoio, 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 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 -------------- 

Áreas (m2) ---------------------------------------------------------  
PISO Habitação Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 54,00   54,00 

Piso 2 61,25   61,25 

Piso 3 45,70   45,70 

Anexo  30,40  30,40 

    0,00 

TOTAL 160,95 30,40 0,00 191,35 
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Cércea da habitação – 8,00 ml --------------------------------------                              

Volume habitação – 523,00m3 --------------------------------------------------------------- 

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    3,5   13,08 45,78 €/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       101,51   €/m 

  m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       26   

          

  Moradia unifamiliar         

   - alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º         

  T = C x m x 0,25       T = 659,82   € 

 

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………………………………………………..∑ 659,82 € + 136,65 € = 796,47 --  

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

Chaves, 03 de Maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.05.2022: -----  

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.º  NUNO CHAVES, DATADO DE 

04.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.5. LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA 

DO SOL Nº 7 EM SANTO ESTEVÃO, DO REQUERENTE MANUEL SENA FERREIRA – 

PROCESSO Nº 662/20 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 963/SCOU/2022 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 04.05.2022. 

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 560/22, referente ao processo n.º 

662/20, o Sr.º Manuel Sena Ferreira, na qualidade de proprietário, 

apresenta elementos, relativos a um pedido de licenciamento, com vista 

à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de alteração4 de uma 

habitação unifamiliar, sito, na rua do Sol, N.º 7 – Santo Estevão, 

freguesia de Santo Estevão no concelho de Chaves. ------------------- 

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 5.327,00 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º P929, da freguesia de Santo Estevão. ---------------------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Licença de obras n.º 688/85, para construção de uma “casa composta 

de cave e r/chão”, com a área de 328,44 m2. ------------------------- 

2.2- Processo n.º 242/10. Indeferido e relativo a pedido de certidão 

comprovativa de fracionamento de prédio rústico artigo 1227º. ------- 

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; ----------------------------------------- 

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; -------------------------------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Planta de localização à escala 1:2.000; --------------------------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

                                                           
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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- Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Declarações dos técnicos, comprovativa de inscrição em associação 

pública de carater profissional; ------------------------------------ 

- Declaração de seguro de responsabilidade civil profissional dos 

técnicos; ---------------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; ------------------------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; ------------------------- 

- Declaração do topógrafo; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 500; ------------------------- 

- Planta de arranjos exteriores à escala de 1: 200; ----------------- 

- 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; ------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Relatório de justificação da dispensa de apresentação do projeto de 

estabilidade e respetivo termo de responsabilidade; ----------------- 

 - Relatório de justificação da dispensa dos projetos das redes de 

infraestruturas prediais e respetivo termo de responsabilidade; ----- 

-Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto de 

acústico; ---------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade/dispensa de apresentação do projeto 

térmico; ----------------------------------------------------------- 

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 alteração e construção de uma habitação 

unifamiliar e anexo. ----------------------------------------------- 

4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 B, o Prédio urbano, está inserido, num espaço de classe 4, 

Espaços Agrícolas e Florestais, subcategoria 4.2.B – Espaços Agrícolas 

Condicionados (RAN + REN). ------------------------------------------ 

4.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impendem servidões e restrições 

de utilidade pública advenientes da sua localização, designadamente: 

4.2.2.1 – Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade agrícola – solo inserido em Reserva Agrícola 

Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 199/2015 de 16/09; ------- 

4.2.2.2- Restrição relativa à classificação do solo, que possui mais 

aptidões para a atividade ecológica – solo inserido em Reserva 

Ecológica Nacional, regime aprovado pelo Decreto-Lei 239/2012 de 

02/11; ------------------------------------------------------------- 

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 

construção de 326,00 m2, sem aumento da área bruta de construção, 

relativamente á construção licenciada ao abrigo da lic.ª de construção 

n.º 688/85. Pretende ainda legalizar às obras de construção de um 

anexo com a área de 174,00 m2. -------------------------------------- 
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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 2022-04-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria 

n.º”27/2022”, 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 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 edifício secundário (anexo de apoio), 

necessita dos pareceres da Entidade Regional de Reserva Agrícola e da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que são as 

entidades com jurisdição sobre o local. ----------------------------- 

5.4-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 688/85, uma vez que as obras incidem, 

em alterações interiores e alteração de fachada, mantendo a edificação 

a área de implantação e área bruta de construção licenciados. ------ 

5.5- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 5.327,00 m2; --------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 158,00 m2; --------------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 326,00 m2; ---------------- 

- Área de implantação do anexo = 174,00 m2; ------------------------- 

- Área bruta de construção do anexo = 174,00 m2; -------------------- 

- Número de pisos da habitação = 2; --------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T4; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea da habitação = 7,80 metros; -------------------------------- 

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- Não há lugar ao pagamento de taxas de infraestruturas 

urbanísticas, pelo facto de não haver, aumento da área bruta de 

construção preexistente. -------------------------------------------- 

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 correspondem ao valor de 

790,40 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 790,40 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 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 habitação unifamiliar, que se pretende legalizar as obras de 

alteração é uma preexistência, pelo facto de estar devidamente 

licenciado, em conformidade com o disposto na alínea b), do n.º 1, do 

art.º 55, do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ---------------- 

                                                           
5 Artigo 5º – Preexistências ---------------------------------------- 
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8.3 -Considerando, que a proposta apresentada, cumpre o n.º 4, do 

artigo 37.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal, publicado em 

Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através 

do Aviso n.º 5233/2018, ao propor a legalização das obras de alteração 

de um edifício preexistente, sem aumento da área bruta de construção. 

8.4-Considerando, que não há alteração ao uso preexistente, ou seja, 

o imóvel destina se a habitação unifamiliar (1 fogo). -------------- 

8.5 – A edificação, é servida por arruamento público pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos. - 

8.6- Considerando, que o anexo carece dos pareceres das entidades com 

jurisdição sobre o loca, designadamente, da Entidade Regional de 

Reserva Agrícola (ERRAN) e da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR). ------------------------------------ 

8.7- Considerando, que a edificação principal, destinada a habitação 

unifamiliar, não está dependente da edificação secundária, destinada 

a anexo de apoio, a qual, diga-se, não pode ser ainda objeto de 

legalização, face á necessidade de obtenção dos pareceres das 

entidades ERRAN e CCDR. --------------------------------------------- 

8.8- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, na edificação principal, destinada a habitação unifamiliar, 

o titulo a emitir será, o Alvará de autorização de utilização, conforme 

previsto no n.º3, do artigo 73.º- C, do RMUE. ---------------------- 

8.9- 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 a legalização da construção. --------- 

8.10- No entanto, no título – Alvará de autorização de Utilização que 

vier a ser emitido, dever-se á fazer constar, à cautela, e considerando 

a situação excecional reconhecida no caso individual e concreto as 

seguintes prescrições: ---------------------------------------------- 

8.10.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.10.2 – 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 

                                                           
1 - Para efeitos do presente Regulamento consideram-se preexistências 

as atividades, explorações, instalações, edificações, equipamentos ou 

quaisquer atos que, executados ou em curso à data de entrada em vigor 

do Plano Diretor Municipal, cumpram nesse momento qualquer das 

seguintes condições: ------------------------------------------------ 

a) Não carecerem de qualquer licença, aprovação ou autorização, nos 

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

b) Estarem licenciados, aprovados ou autorizados pela entidade 

competente, nos casos em que a lei a tal obriga, e desde que as 

respetivas licenças, aprovações ou autorizações não tenham caducado 

ou sido revogadas ou apreendidas. ----------------------------------- 
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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 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, 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 -------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- 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.º 15    
Reconstrução ou alteração    

   a) 
 Por metro quadrado de área de intervenção 326,00m2  2,25 € 733,50 € 

Art76, n.º6 
Vistoria  56,90€ 56,90 € 

  TOTAL      790,40 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………………………………………………………∑ 790,40 €  

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

Chaves, 04 de Maio 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 04.05.2022: -----  

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 

04.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 
2.6. LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LARGO DO 

OUTEIRO EM AGRELA NA FREGUESIA DE ERVEDEDO, DA REQUERENTE MARIA 

RICARDINA SILVA AZEVEDO FERREIRA – PROCESSO Nº 211/22 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 966/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 04.05.2022. ------------------- 

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 594/22, referente ao processo n.º 

211/22, a Sr.ª Maria Ricardina da Silva Azevedo Ferreira, na qualidade 

de proprietária, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de ampliação6 de uma habitação unifamiliar, sito, no largo do Outeiro 

- Agrela, freguesia de Ervedo no concelho de Chaves. Solicita ainda o 

averbamento do processo. -------------------------------------------- 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total de 339,35 m2, está 

inscrito na matriz com o n.º 1199-P e descrito na conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1504/20100804, da freguesia de Ervededo. -- 

2 – ANTECEDENTES ----------------------------------------------------

2.1 - Alvará de licença de construção n.º 268/87, para “construção e 

remodelação de uma moradia de r/chão e andar com a área de 183,80 m2”. 

2.2 - Alvará de licença de construção n.º 273/88, “com aumento de área 

de 345,20 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 

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 1:5.000; --------------------------- 

- Levantamento fotográfico ------------------------------------------ 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, do coordenador 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; ------ 

                                                           
6 «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; --------------------------------------------------------- 
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- 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; ------------------------------------- 

- Declaração da Junta de Freguesia atestar o fornecimento de água; -- 

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- A requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de sub - cave, cave e r/chão, com a área bruta 

de construção de 565,18 m2, preconizando um aumento de área de 36,18 

m2, relativamente á construção licenciada ao abrigo das lic.ª de 

construção n.º 268/87 e 273/88, bem como, alterações de fachada e 

funcionalidade do espaço interior. ---------------------------------- 

5.2- A requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 339,35 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 290,46 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 565,18 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos = 3; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T4; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 6,63 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 2.268,44 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 2022-04-07, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”30/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------  
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5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação na 

“habitação unifamiliar”, objeto de pedido de legalização das obras 

levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de controlo 

prévio, pese embora haja a necessidade, de colocação de   corrimões 

nas escadas de ligação da varanda ao terraço, no alçado sul do prédio. 

Esta desconformidade, foi comunicada ao requerente, no ato da 

vistoria, devendo ser apresentadas, fotografias comprovativas, de ter 

levado a efeito as correções referidas, aquando do pedido de emissão 

da autorização de utilização e caso a Câmara Municipal delibere 

favoravelmente o pedido de legalização da 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 6,63 metros, respeita a “moda da cércea”, pelo facto de 

se constatar, que é está 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. ------------------  

5.8- O processo N.º 182/87, está em nome da Sr.ª Hermínia da Silva, 

sendo agora solicitado, que seja averbado, para o nome da Sr.ª Maria 

Ricardina da Silva Azevedo Ferreira, em conformidade com a Certidão 

da Conservatória do Registo Predial, apresentada. ------------------- 

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 o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 30,75 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 

148,00 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 178,75 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 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 ampliação de um edifício destinado “habitação 

unifamiliar”, compagina-se com os afastamentos existentes e a manter 
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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, pavimentado a 

cubos de granito e possui ligação á rede pública de água e esgotos. - 

8.4- O uso pretendido para, habitação unifamiliar, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

ampliação, o título a emitir, será o alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

8.6- De acordo com o n.º10, do artigo 9.º, do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE) o pedido apresentado, consubstanciado, 

no averbamento do presente processo, pode ser atendido favoravelmente, 

propondo-se o seu deferimento, face á apresentação da prova a que se 

refere o n.º 7, do artigo 77.º. ------------------------------------- 

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 superiormente 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 alteração da “habitação unifamiliar”, a 

interessada deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º- C, do mesmo preceito regulamentar; --------------------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2) ----------------------------------------------------------  

PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso - 2 71,43    71,43 

Piso -1 288,30    288,30 

Piso 1 205,45    205,45 

TOTAL 565,18 0,00 0,00 0,00 565,18 
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QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

- Cálculo das taxas de infraestruturas urbanísticas (T)     --------- 

 

QUADRO II           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,26 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,38 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,28 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,26 0,26   

REDE DE ESGOTOS   1 0,37 0,37   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,51 0,00   

        

  
C - Custo das obras existentes na via pública   0,85     

  
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   36,18 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 = 30,75   € 

 

QUADRO II ---------------------------------------------------------- 

- Cálculo das taxas administrativas      ---------------------------- 

(art.º 66 da subseção IV) ------------------------------------------- 

 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

IV EMISSÃO DE TÍTULO (ALVARÁ OU RECIBO DE ADMISSÃO)       

Artigo 66.º 

Licença ou admissão de comunicação prévia em obras de 

edificação       

n.º 1 Emissão de alvará de licença ou admissão de comunicação 

prévia (taxa geral) 
  

  
  

n.º 2 
Para habitação uni-familiar e bi-familiar, por fogo       

a) 

 Até 250 m2 
  

79,75 

€ 
0,00 € 

b) 

 De 251 m2 a 500 m2 
1 

91,10 

€ 
91,10 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
0 

102,60 

€ 
0,00 € 

Art.º 76, 

n.º 6 Vistoria 
1 

56,90 

€ 
56,90 € 

  TOTAL      148,00 € 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………∑ 30,75 € + 148,00 € = 178,75€.  

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

Chaves, 04 de Maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Branca Gil Ferreira, Engenheira Civil. ---------- 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 04.05.2022: -----  

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 

05.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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. SOLICITA ALTERAÇÃO À LICENÇA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DA QUINTA 

DA FONTE NOVA, EM SANTA MARIA MAIOR, O REQUERENTE Q.F.N – QUINTA DA 

FONTE NOVA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – PROCESSO Nº 6/09 – 

INFORMAÇÃO Nº 452/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO 

MARTINS, DATADA DE 02.05.2022. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A vem através do 

requerimento n.º 473/22, vem a proponente apresentar exposição 

referente à garantia bancaria, em virtude de o valor que consta na 

Informação n.º 1970/SCOU/2021, referir  o valor de 640 621,54€,  este 

valor já foi objeto de redução para o valor de 260 181,50 €,  por 

força de receção das obras de urbanização, solicitando uma reanálise 

dos mesmos. --------------------------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A. Proc.º n.º 6/09, 

através do requerimento n.º 1620/17 apresentou pedido de alterações 

às condições de licença da operação de loteamento titulada pelo alvará 

de n.º 1/02, sito na Fonte Nova,  com incidência nas especificações 

de vários parâmetros urbanísticos , diminuição  do numero de lotes e 

configuração dos mesmos,   tendo sido  objeto de deferimento na 

informação n.º 1435/SCOU/2018, a qual esteve presente em reunião do 

executivo a 28/09/2018. --------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A.na qualidade de titular 

do alvará de loteamento n.º 1/02, Proc.º n.º 6/09, e no âmbito das 

alterações ao referido alvará apresentou através do requerimento n.º 

18/20 projetos de especialidades referentes às obras de urbanização 

tendentes à realização da retrocitada alteração. -------------------- 

Os projetos de especialidades foram objeto de consulta interna e 

externa para emissão de parecer. ------------------------------------ 

Assim, foi solicitado à EDP-Distribuição a aprovação do projeto de 

infraestruturas elétricas em 04/02/2020 ofício n.º 34/DGOT/2020. ---- 

Foi solicitado à 13/01/2020 a Divisão de Ambiente, parecer sobre os 

projetos de rede de abastecimento de água, redes de águas residuais e 

pluviais. ---------------------------------------------------------- 

Foi solicitada à 13/01/2020 a Divisão de Recursos Operacionais parecer 

sobre o projeto de Arquitetura Paisagística. ------------------------ 

A Divisão de Projetos e Mobilidade emite a Informação n.º 253/DPM/2020, 

na qual solicita que apresente termo de responsabilidade do autor do 

referido projeto, fazendo referência ao cumprimento da legislação 
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sobre trânsito, nomeadamente o Decreto Regulamentar n.º 6/2019 de 22 

de Outubro e que na peça desenhado n.º S01 (Plano de Sinalização) deve 

ser eliminados os três sinais B1 (Cedência de Passagem), pois não faz 

sentido ter estes sinais associados, no mesmo poste, ao sinal B2 

(Stop). ------------------------------------------------------------ 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A veio através do 

requerimento n.º 1827/20 apresentar os elementos solicitados pela DPM, 

tendo esta Divisão remetido mail em 23/10/2020, no qual refere que os 

documentos apresentados sob requerimento n.º 1827/20 dão resposta ao 

solicitado na informação n.º 253/DPM/2020. --------------------------  

No 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2002, processo n.º 

6/09, esteve presente em reunião do executivo municipal de 21/12/2020 

na qual foi deliberado aprovar nos termos da informação técnica n.º 

2086/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 2361/21, vem a proponente apresentar os 

elementos tendentes à emissão de alvará e faz uma exposição referente 

às taxas de compensação calculadas, solicitando a reanalise das mesmas 

tendo por base um requerimento apresentado pela proponente, 

requerimento n.º2155/18, e sobre o qual recaiu a informação técnica 

n.º 1970/SCOU/2021, estando a mesma presente em reunião do executivo 

municipal a 25/11/2021, tendo sido deliberado aprovar nos termos 

constantes da referida informação. ---------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A operação urbanística - Loteamento 1/02- localiza-se no Lugar de 

Fonte Nova- Praça do Brasil, em Chaves. -----------------------------  

IV – CONSIDEREAÇÕES DO PARECER -------------------------------------- 

Através do requerimento n.º 473/22, vem a proponente informar que 

garantia bancaria existente no Município já não é o valor de 

640 621,54€, em virtude deste valor já ter sido reduzido através de 

reduções de caução, por força da receção provisoria das obras de 

urbanização, estando neste momento no valor de 260 181,50 €, conforme 

copia que anexa ao requerimento. ------------------------------------ 

Assim, cumpre retificar a informação n.º 1970/SCOU/2021 no que diz 

respeito: ---------------------------------------------------------- 

4.1- Para a emissão do alvará n.º 1/2002, foi prestada uma caução 

através de garantia bancaria n.º 01/110/80386 na qual refere o valor 

de 128 433 087$00, convertido em euros corresponde ao valor de 640 

621, 54 € a qual, ainda se encontra, totalmente a favor do município 

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

4.2- O valor da caução existente a favor do Município de Chaves, de 

acordo com a informação técnica efetuada a 05/02/2007, a qual esteve 

presente em reunião do executivo municipal de 15/02/2007, é de 

260 181,50 €. ------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total para efeitos de prestação de caução para execução 

das obras de urbanização referentes às alterações consubstanciadas no 

1.º aditamento ao alvará n.º1/2002, orçam no valor de 358 513,83 €. -  

4.4 – Assim, existe um défice para a prestação da caução para a emissão 

do aditamento ao alvará de loteamento n.º 1/2002, no valor de 98 332,33 

€ (358 513,83 € - 260 181,50 €). ----------------------------------- 

4.5- Ora, para a emissão 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 

1/2002, deverá o requerente apresentar nova caução no valor de 

98 332,33 €. -------------------------------------------------------- 

V – Análise Processual ---------------------------------------------- 

A Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A, propôs-se proceder à 

alteração do alvará de loteamento n.º 1/2002, por forma a redefinir a 

divisão latifundiária do terreno, tendo sido aprovado o projeto de 
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arquitetura/alterações -1.º Aditamento ao alvará n.º 1/2002- a 

20/09/2018. -------------------------------------------------------- 

O 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2002, processo n.º 

6/09, esteve presente em reunião do executivo municipal de 21/12/2020 

na qual foi deliberado aprovar nos termos da informação técnica n.º 

2086/SCOU/2020. ---------------------------------------------------- 

A proponente apresentou os elementos tendentes à emissão de alvará e 

faz uma exposição referente às taxas de compensação calculadas, 

solicitando a reanalise das mesmas tendo por base um requerimento 

apresentado pela proponente, requerimento n.º2155/18, e sobre o qual 

recaiu a informação técnica n.º 1970/SCOU/2021, estando a mesma 

presente em reunião do executivo municipal a 25/11/2021, tendo sido 

deliberado aprovar nos termos constantes da referida informação. ---- 

Através do requerimento n.º 473/22, vem a proponente informar que 

garantia bancaria existente no Município já não é o valor de 

640 621,54€, em virtude deste valor já ter sido reduzido através de 

reduções de caução, por força da receção provisoria das obras de 

urbanização, estando neste momento no valor de 260 181,50 €. -------- 

Assim, sendo o valor de caução ou garantia bancaria a prestar pela 

Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, S.A a favor do Município de 

Chaves é de 98 332,33 €. -------------------------------------------- 

Para que se possa proceder à emissão do 1.º aditamento ao Alvará de 

Loteamento n.º 1/2002, deverá Firma QFN Empreendimentos Imobiliários, 

S.A apresentar caução ou garantia bancaria no valor de 98 332,33 €, a 

favor do Município de Chaves. --------------------------------------- 

Informa-se que por lapso, foi referido que a caução existente a favor 

do  Município, se julgava existir  no valor de   640 621, 54€, o que 

não é verdade, apenas existe  caução no valor de  260 181,50 €, pelo 

que assim sendo, existe um défice de valor de 98 332,33 €,  para 

garantir a boa execução das infraestruturas referentes às alterações 

preconizadas no 1.º aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 1/2002. - 

VI- PROPOSTA DE FDECISÃO -------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

6.1- Propor que seja adotada a deliberação no sentido de a Firma QFN 

Empreendimentos Imobiliários, S.A apresentar caução ou garantia 

bancaria favor do Município de Chaves no valor de   98 332,33 €. ---- 

6.2- O proponente terá de proceder ao pagamento das taxas 

administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção IV, do 

Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela 

Realização de Operações Urbanísticas (Regulamento n.º 314/2010), 

calculadas aquando da emissão do alvará. ---------------------------- 

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

Chaves, 02 de Maio de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira Civil. ---------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 02.05.2022: -----  

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. ---------------  
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DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.  NUNO CHAVES, DATADO DE 

03.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.8. APRESENTA PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

DE HABITAÇÃO COLETIVA E COMÉRCIO NA TRAVESSA DO SENHOR DO CALVÁRIO EM 

SANTO AMARO, O REQUERENTE ANÍBAL ALVES & MAURO LOURENÇO LDA.– PROCESSO 

Nº 1070/21 – INFORMAÇÃO Nº 482/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 11.04.2022. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão -------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de construção de um edifício de 

habitação coletiva e comércio, composto por 5 pisos e com área bruta 

de construção de 2 272,51 m2 a levar a efeito no Lugar de Santo Amaro, 

Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. -------------------------- 

II– Antecedentes ---------------------------------------------------- 

A Firma Aníbal Alves & Mauro Lourenço LDA, através do requerimento 

n.º2959/21,  apresenta projeto de arquitetura para construção de  

edifício de habitação coletiva e comércio, composto por dois blocos 

interligados, composto por 5 pisos e com área bruta de construção de 

2 272,51 m2 a levar a efeito no Lugar de Santo Amaro, Freguesia de 

Santa Maria Maior, em Chaves. --------------------------------------- 

O projeto de arquitetura refere-se à construção de edifício de 

habitação coletiva e comércio ou serviços, composto por dois blocos 

interligados entre si pela cave, do seguinte modo: ------------------ 
 

PROJETO PROPOSTO 

 

COMPOSIÇÃO BLOCO A 

(confrontação com a rua de Santo 

Amaro) 

BLOCO B 

(confrontação com a Travessa do 

Calvário)  
r/c (comércio ) Cave( garagens) 

 1.º andar (habitação) r/c. andar (habitação) + cave 

(arrumos) 

 2.º andar (habitação) 1.º andar (habitação) 

 3.º andar (habitação) 2.º andar (habitação) 

 4.º andar (habitação) 3.º andar (habitação) 

 5.º não existe 4.º andar  (habitação) 

Esta operação urbanista tem por base a anexação dos vários artigos 

matriciais urbanos e confrontantes entre si, perfazendo uma área total 

de terreno de 669,00 m2, constando do processo n.º 1070/21.  Fazem 

parte do processo as várias certidões de registo predial referentes 

aos artigos urbanos, em nome de Aníbal Alves & Mauro Lourenço. ------ 

Face à solução apresentada e acima referenciada, foi solicitado à 

requerente que apresentasse elementos, conforme informação n.º 

296/SCOU/2022. ----------------------------------------------------- 

Através dos requerimentos n.º 346/22 e 436/22, são apresentados os 

elementos ao processo n.º 1070/21, bem como apresenta documentos em 

nome da sociedade SHARP LINES EMPREENDIMENTOS LDA. ------------------ 

III – Localização ---------------------------------------------------  

O terreno objeto de intervenção localiza-se no gaveto formado pelas 

Rua de Santo Amaro, Canto do Barbeiro e Travessa do Calvário, na 

Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. -------------------------- 
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IV– Saneamento e Apreciação Liminar ---------------------------------  

Relativamente às questões de ordem formal e processual, constata-se 

que o projeto de arquitetura apresentado sob requerimento n.º 1925/19, 

cumpre os termos e o disposto no n.º 1 do artigo 20 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro (RJUE), bem como fazem parte os Elementos instrutórios 

III, constantes do n.º 15 do Anexo I, da Portaria 113/2015, de 22 de 

Abril. ------------------------------------------------------------- 

V- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

5.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º1070/21 

– o terreno objeto de intervenção situa-se de acordo com o Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor, na Classe 1- Espaços Urbanos e 

Urbanizáveis, categoria 1.1- Cidade de Chaves. ---------------------- 

5.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo n.º 1070/21 enquadra-se no preceituado na alínea c) do n.º 

2 do artigo 4 do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como 

se enquadra com o disposto no n.º2 do artigo 5 do Reg. N.º732/95 de 

22 de Outubro (RMUE). ----------------------------------------------- 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura está instruído nos termos e disposto no n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE, constituindo assim, garantia bastante do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. ---------- 

VII – Caracterização da Pretensão ----------------------------------- 

A Firma Aníbal Alves & Mauro Lourenço LDA, através do requerimento 

n.º2959/21,  apresenta projeto de arquitetura para construção de  

edifício de habitação coletiva e comércio, composto por dois blocos 

interligados, composto por 5 pisos e com área bruta de construção de 

2 272,51 m2 a levar a efeito no Lugar de Santo Amaro, Freguesia de 

Santa Maria Maior, em Chaves. -------------------------------------- 
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Posteriormente vem a Firma Sharp Lines Empreendimentos Lda., através 

do requerimento n. º346/22 e 436/22, apresenta projeto de 

arquitetura/alterações ao anterior apresentado, contemplando mais um 

artigo matricial, artigo esse que faltava para englobar o quarteirão 

na sua totalidade. -------------------------------------------------- 

Consta do processo apenas certidão matricial da anexação dos artigos, 

ficando em falta a certidão de registo predial, bem como certidão da 

constituição da Firma Sharp Lines Empreendimentos Lda. -------------- 

Assim, o projeto de arquitetura agora apresentado, contempla as 

alterações sugeridas ao requerente, bem como a concordância com a 

Travessa do Canto do Barbeiro. -------------------------------------- 

O edifício a construir, refere-se a um  edifício de habitação coletiva 

e comércio, composto por dois blocos interligados do seguinte modo: - 

 
 

PROJETO PROPOSTO 

COMPOSIÇÃO BLOCO A 

(confrontação com a Rua de 

Santo Amaro) 

BLOCO B 

(confrontação com a Travessa do Calvário) 

 
r/c (comércio ) Cave( garagens) 

 1.º andar (habitação) r/c. andar (habitação) + cave (arrumos) 

 2.º andar (habitação) 1.º andar (habitação) 

 3.º andar (habitação) 2.º andar (habitação) 

 4.º andar (habitação) 3.º andar (habitação) 

 5.º não existe 4.º andar  (habitação) 

 

Esta operação urbanista visa vários artigos matriciais, perfazendo uma 

área total de terreno de 669,00 m2, constando do processo n.º 1070/21 

as várias certidões de registo predial, artigos urbanos, em nome de 

Aníbal Alves & Mauro Lourenço. -------------------------------------- 

VIII – Considerações referentes à Análise Processual ----------------  

Os vários artigos que fazem parte desta operação urbanística, possuíam 

2 e 3 pisos, com áreas reduzidas e sem estacionamento conforme se pode 

comprovar pela planta n.º1- levantamento topográfico dos vários 

artigos, que se encontra anexa ao processo. ------------------------- 

Com a anexação desses artigos num só, vem dar uma nova vida ao local, 

criando estacionamento próprio e inserindo-se na malha urbana 

existente. --------------------------------------------------------- 

Considerando o pedido apresentado através do requerimento n.º 2959/21 

e as alterações preconizadas no requerimento n.º 346/22 e 436/22, 

cumpre informar do seguinte: --------------------------------------- 

8.1- A operação urbanística consubstancia a anexação dos vários 

artigos num só, a pelo que o proponente procedeu à sua anexação, 

apresentando apenas a certidão de teor matricial, não apresentou a 

certidão de registo predial com a sua anexação, num só artigo. ------ 

8.2- A operação urbanística em causa, consubstancia uma operação 

urbanística com impacte semelhante a loteamento, conforme o disposto 

na alínea a) e b) do artigo 23.º do RMUE. --------------------------- 

Artigo 23.º --------------------------------------------------------- 

Impacte semelhante a uma operação urbanística de loteamento --------- 

Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 5, do artigo 57.º, do 

RJUE, os edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si 

determinam, em termos urbanísticos, impactes semelhantes a uma 

operação de loteamento quando reúnam uma das seguintes 

características: --------------------------------------------------- 

a) Disponham de 2 ou mais caixas de escadas de acesso comum às frações; 

b) Tenham 10 ou mais frações autónomas; ---------------------------- 
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8.3- A operação urbanística em causa, consubstancia ainda, uma 

operação urbanística com impacte urbanístico relevante, conforme o 

disposto na alínea a) do artigo 24.º do RMUE. ----------------------- 

Artigo 24.ºImpacte urbanístico relevante ---------------------------- 

1 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 44.º do RJUE, consideram 

-se com impacte relevante as operações urbanísticas de que resulte:  

Uma área de construção superior a 1.500 m2, destinada, isolada ou 

cumulativamente, a habitação, comércio, serviços ou armazenagem; ----  

8.4- Considerando que sendo uma operação urbanística de impacte 

relevante impacte semelhante a loteamento, conforme o preceituado no 

n.º 5 do artigo 44.º do RJUE, está sujeito ao regime de cedências e 

compensações previstas para as operações de loteamento. ------------- 

Artigo 57. Condições de execução ------------------------------------ 

5 — O disposto no artigo 43.º e nos n.os 1 a 3 do artigo 44.º aplica 

-se aos procedimentos de licenciamento ou de comunicação prévia de 

obras quando respeitem a edifícios contíguos e funcionalmente ligados 

entre si que determinem, em termos urbanísticos, impactes semelhantes 

a uma operação de loteamento, nos termos a definir por regulamento 

municipal. --------------------------------------------------------- 

8.5-Considerando que o regime de cedências para espaços verdes e de 

utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamento, conforme 

o disposto no 4 do artigo 28.º do RMUE, deve seguir os critérios de 

dimensionamento definidos no artigo 20.º e 21.º do Reg. Do PDM. ----- 

Artigo 28.º Áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas viárias e equipamentos. ----------------------------- 

4 — As áreas que, por aplicação dos critérios de dimensionamento 

definidos no PDM, se destinem a espaços verdes e de utilização coletiva 

e a equipamentos de utilização coletiva podem ser afetas a um único 

destes dois fins, quando o Município assim o entenda por razões de 

ordenamento do território. ------------------------------------------ 

8.6- A edificabilidade inserida em parcelas não submetidas à 

disciplina dos instrumentos urbanísticos (projetos de loteamentos ou 

planos de urbanização) terá que cumprir o nº2 do artigo 19.º do 

regulamento do PDM: -------------------------------------------------        

Artigo 19.º Regras de edificabilidade ------------------------------- 

2 — A edificabilidade em parcelas não submetidas à disciplina dos 

instrumentos urbanísticos referidos no número anterior fica sujeita 

às seguintes regras: ------------------------------------------------ 

a) A edificabilidade de um dado prédio, dada pela área bruta de 

construção, é função do cumprimento da moda da cércea e dos 

alinhamentos e recuos dominantes existentes e a manter na frente urbana 

em que se insere o prédio tal como é disposto no artigo 26.º, 

considerando -se como: ---------------------------------------------- 

i) Moda da cércea — a cércea que apresenta maior extensão ao longo de 

uma frente urbana; -------------------------------------------------- 

ii) Frente urbana — superfície, em projeção vertical, definida pelo 

conjunto das fachadas dos edifícios confinantes com uma dada via 

pública e compreendida entre duas vias ou espaços públicos sucessivos 

que nela concorrem; ------------------------------------------------- 

8.7- A edificabilidade terá de cumprir com os critérios de 

dimensionamento definidos nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 3 do 

artigo 12º do Reg. Do PDM no que diz respeito às áreas para 

estacionamento, o requerente terá de garantir os lugares mínimos. --- 

Artigo 12.º Áreas para estacionamento de veículos ------------------- 

3 — Sem prejuízo de regras mais exigentes que sejam impostas por 

legislação de carácter geral ou do que o regulamento, planos ou 

projetos mencionados no número anterior venham a instituir, terão de 
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garantir -se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ---------------------------------------------------- 

a) Um lugar por cada fogo; ----------------------------------------- 

b) Um lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção em moradias 

unifamiliares; ----------------------------------------------------- 

c) Um lugar por cada 120 m2 de área bruta de construção destinada a 

habitação coletiva; ------------------------------------------------- 

d) Um lugar por cada 50 m2 de área bruta de construção destinada a 

comércio ou serviços; ----------------------------------------------- 

8.8- Relativamente aos lugares de estacionamento previstos no n.º 3 

do artigo 12º, poderá ser dispensado os lugares previstos neste artigo, 

conforme o disposto no n.º5,   desde que seja considerado uma exceção 

por se encontrar em núcleo antigo. ---------------------------------- 

Artigo 12.º Áreas para estacionamento de veículos ------------------- 

5 — O município poderá estabelecer para situações de exceção 

devidamente tipificadas, nomeadamente edifícios situados em centros 

históricos ou núcleos antigos das povoações, a dispensa do cumprimento 

das disposições constantes dos números anteriores. ------------------ 

8.9- Relativamente aos lugares de estacionamento previstos no artigo 

12º, poderá ser enquadrada nas situações de exceção, conforme o 

preceituado no artigo 41.º do RMUE. --------------------------------- 

Artigo 41.º Exceções ------------------------------------------------ 

Nas situações devidamente justificadas poder -se -á admitir a redução 

do número de lugares de estacionamento a que se refere a alínea b) do 

n.º 2 do artigo 39.º do presente Regulamento.  ---------------------- 

Artigo 39.º Parâmetros a respeitar ---------------------------------- 

1 — Todas as novas edificações devem dispor de espaços destinados ao 

estacionamento de veículos automóveis. ------------------------------  

2 — No dimensionamento dos espaços referidos no número anterior devem 

garantir -se cumulativamente os seguintes mínimos de lugares de 

estacionamento: ----------------------------------------------------  

a) Estacionamento privado — o número e tipologia de lugares de 

estacionamento deve cumprir o estabelecido no artigo 12.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves; ------------------- 

b) Estacionamento público — dentro dos limites do terreno objeto de 

intervenção, mais concretamente nos casos de edificações com a 

componente de habitação coletiva, comércio, serviços ou indústria, 

deve ser criado estacionamento a integrar no domínio público, em 

conformidade com o dimensionamento preceituado na Portaria n.º 216 -

B/2008 de 3 de março, aplicável a título supletivo. ----------------- 

IX – Análise Processual ---------------------------------------------  

De acordo com as considerações mencionadas no item “VI”, o projeto 

apresentado no que diz respeito ao apuramento da moda da cércea 

existente no local, julga-se salvo melhor opinião, que poderá ser 

adotado os 4 pisos para a Rua de Santo Amaro acima da cota de soleira, 

e para a Travessa do Calvário, 2 pisos acima da cota de soleira. ---- 

9.1- A Rua de Santo Amaro possui uma cércea entre os 3 e os 4 pisos - 
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9.2- O lugar designado pelo Canto do Barbeiro não possui uma cércea 

em virtude de se encontrar em ruínas. ------------------------------- 

 
 

9.3- A Travessa do Calvário possui uma cércea entre os 2 pisos. ----- 
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Analisando o projeto apresentado, consta-se que o Alçado virado para 

a Rua de Santo Amaro, possui 4 pisos acima da cota de soleira (3 pisos 

+ o recuado), e o Alçado para a Travessa do Calvário possui 3 pisos, 

acima da cota de soleira (2 pisos+ o recuado). ---------------------- 

Analisando a volumetria proposta para a Travessa do Calvário, 

verifica-se que, parte do 1.º piso acima da cota de soleira, se 

encontra enterrado, face à inclinação da rua. ----------------------- 

Neste contexto, a proposta de 3 pisos para esta Travessa, insere-se 

na malha urbana, pois o último piso é recuado. ----------------------  

Dado que o limite de terreno era enviusado com a travessa do Calvário, 

foi proposto o alinhamento reto, e um arranjo exterior para as escadas 

e o terreno exterior aí existente, tendo sido aceite pelo proponente, 

constando do projeto de alterações esse alinhamento e arranjo 

exterior. ---------------------------------------------------------- 

O requerente refere na planta 4, como área já cedida para espaço 

publico, não nos tendo sido possível apurar esta cedência. ---------- 

O requerente cede uma área de 8,00 m2 para o domínio público municipal, 

em virtude de lhe ter sido solicitada a concordância da Rua de Santo 

Amaro com o Canto do Barbeiro, o que foi possível, dado que o 

requerente adquiriu, entretanto, a casa da esquina aí existente, 

alargando assim a rua de gaveto. ------------------------------------ 

Relativamente à implantação da operação urbanística proposta, foi 

também solicitado ao requerente o ajustamento na confrontação com o 

Canto do Barbeiro, melhorando assim, os arranjos exteriores – escadas 

de acesso à Travessa do Calvário. ----------------------------------- 

9.4- Considerando o acima exposto e dado que estamos perante uma 

operação urbanística com impacte urbanístico relevante, está sujeito 

a áreas de cedência, respeitando assim, o disposto no 4 do artigo 28.º 

do RMUE, bem como os critérios de dimensionamento definidos no artigo 

20.º e 21.º do Reg. Do PDM. ----------------------------------------- 

A área total de terreno objeto de intervenção é de 742,00 m2., sendo 

todos os artigos urbanos e anexados no artigo matricial sob o n.º 

P7107, da Freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. ---------------- 

A área bruta de construção referente à operação urbanística em causa 

é de 2312,22 m2. ---------------------------------------------------- 
Áreas do artigo 21 do 

Reg. Do PDM 

 

Áreas de Cedência 

 

Áreas a Ceder  

 Alínea a) Área global máxima 

exigível para 

integração no domínio 

público  

 

40% da área total de 

terreno objeto da 

operação 

 

742,00 m2 x 0,40 

=296,80 m2 

Alínea b) Área destinada a 

Equipamentos ou   de 

utilidade pública           

25% da área bruta de 

construção prevista 

na operação 

 

2312,22m2 x0,25 = 

578,10 m2 

Alínea c) Área destinada a 

espaços públicos 

verdes de utilização 

coletiva ou de 

circulação 

15% da área total de 

terreno objeto da 

operação 

 

742,00 m2 x 0,15= 

111,30 m2 

Cedências ao Domínio Público ---------------------------------------- 

 P.D.M.          

  Área de EV + Área de EQ + Área de EC ≤ 0,40x742 ≤ 296,80m2 

  Área de EQ ≤ 0,25x2312,22 ≤ 578,10m2 

  Área de EV + Área de EC ≤ 0,15x742,00 ≤ 111,30m2 

9.5-Considerando o acima exposto, bem como os critérios de 

dimensionamento definidos no artigo 12º do Reg. do PDM, os lugares de 

estacionamento previstos serão: ------------------------------------- 
Áreas do artigo 12 

do Reg. do PDM, 

n.º 3 

 

Lugares previstos para Estacionamentos 

 

Lugares de 

estacionamento 

propostos 

 Alínea a) 1 Lugar por fogo  14 fogos 

 

14 
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Alínea c) 1 Lugar por cada 120,00m2 de área bruta 

destinada à habitação coletiva 

2312,22/120,00= 

19,26 

19 

 

Alínea d) 1 Lugar por cada 50,00m2 de área bruta 

destinada a comércio ou serviços 

3 espaços  3 

 

9.5.1- Lugares de Estacionamento de acordo com o P.D.M. no presente 

caso seria: --------------------------------------------------------- 
        

1 lugares/fogo = 1x14 = 14 lugares 
36 Lugares     +                                                   

Nada refere lugares 

públicos 

1 lugares/120m2 = 1x19 (2312,22m2/120m2) = 19 lugares 

1 lugares/50m2 = 1x3 (2000m2/200m2) = 3 lugares 

Nada refere sobre estacionamento público  

9.6- Considerando o acima exposto e no que diz respeito às áreas de 

cedência por força do cumprimento do disposto no 4 do artigo 28.º do 

RMUE, bem como os critérios de dimensionamento definidos no artigo 

20.º e 21.º do Reg. Do PDM, o proponente terá de ceder uma área de 

296,80 m2. ---------------------------------------------------------- 

9.7- Considerando que o edifício a construir já está servido de 

infraestruturas, não se justifica  que se localize aí qualquer 

equipamento  ou espaço verde público, não havendo por conseguinte 

qualquer cedência para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário 

obrigado ao pagamento de uma compensação ao município em numerário ou 

em espécie, conforme o disposto no n.º 4 do artigo 44 º do RJUE. ---- 

9.8-Considerando que a compensação é aceitável em numerário face ao 

disposto no artigo 29.º do Regulamento e Cobrança de Taxas Municipais, 

pelo que seguirá   o preceituado no artigo 30.º do retrocitado 

regulamento. ------------------------------------------------------- 

Artigo 29.º Modalidades de compensações ----------------------------- 

1 — A compensação a efetuar pelo proprietário do prédio, poderá ser 

paga em numerário ou em espécie. ------------------------------------  

2 — A compensação em espécie é efetuada através da cedência de parcelas 

de terrenos suscetíveis de serem urbanizadas ou de outros imóveis 

considerados de interesse pelo Município de Chaves, integrando-se no 

seu domínio privado. --------------------------------------------- 

Assim, o requerente só cede uma área de 8,0 m2, pelo que terá de 

compensar em numerário o correspondente a uma área não cedida de 288,80 

m2 (296,80-8,00=288,8 m2). ------------------------------------------ 

Relativamente aos espaços públicos que o requerente refere na Planta 

de Cedências n.º 7, em que refere: 

Espaços Verdes ou de utilização coletiva e Equipamentos públicos nada 

cede, no entanto, cede para alargamento dos arruamentos existentes uma 

área de 23,38 m2 (8,00 m2 referente ao alargamento da rua do gaveto, 

e 15,38 m2 referentes ao alargamento dos arruamentos confrontantes). 

Ficou acordado que o promotor alinhava o edifício na confrontação com 

a Rampa do Calvário e fazia o arranjo exterior aí existente. -------- 

Relativamente aos lugares de estacionamento, o promotor garante um 

lugar de estacionamento para cada fração destinada à habitação, não 

assegurando os restantes lugares. ----------------------------------- 

X – Conclusões -----------------------------------------------------  

10.1- Estamos perante uma operação urbanística com impacte urbanístico 

relevante, o que pressupõe a construção de um edifício com áreas de 

cedência para o domínio público. Estas áreas dizem respeito a Espaços 

Verdes (EV), Equipamentos (EQ) e Espaços de Uso Coletivo (EC). ------ 

10.2- As áreas não cedidas pelo promotor não poderá exceder o menor 

valor de 40% da área total de terreno objeto da operação urbanística 

em causa, sendo que este valor seria de 296,80.  Face aos  valores 

acima calculados, corresponde a uma área de  288,80 m2, pelo que terá 

de  compensar  em numerário o município  no valor de 18 483,20 €, 

conforme valor calculado no quadro  do ponto 4 da proposta de decisão. 
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10.3- Os lugares de estacionamento mínimos adstritos às frações 

habitacionais estão garantidos, neste caso os 14 lugares. Os restantes 

lugares destinados a estacionamento público, julga-se, salvo melhor 

opinião,   que    poderá ser enquadrada no regime de exceção  prevista 

no artigo 41.º do RMUE,  pela inclusão da  edificação no núcleo antigo 

de Santo Amaro/ Canto do Barbeiro, e dado tratar-se de uma reedificação 

de um conjunto de edificações que se encontravam em ruínas, valorizando 

o espaço integrado na sua envolvência, com coerência formal da imagem 

urbana no local. ---------------------------------------------------- 

10.4- Relativamente ao não cumprimento da área de implantação das 

edificações previstas (80% da área total prevista), esta área já estava 

toda consolidada com as edificações existentes, conforme consta da 

certidão de registo predial,  pelo que se julga, salvo melhor opinião, 

não se justificar o seu cumprimento. -------------------------------- 

10.5- No que diz respeito ainda, ao não cumprimento da área de solo 

impermeabilizada pelas edificações (80% da área total prevista). O 

terreno em causa estava todo construído com edificações consolidadas, 

pelo que se julga, salvo melhor opinião, não se justificar também este 

cumprimento, tanto ou mais, que a parcela de terreno se encontra 

consolidada na frente urbana, criando uma coerência formal do 

quarteirão. -------------------------------------------------------- 

10.6- O projeto de arquitetura apresentado respeita as disposições 

respeitantes às acessibilidades. ------------------------------------ 

10.7- O projeto de arquitetura apresentado respeita a cércea proposta 

para o local, enquadrando-se na sua envolvência, com coerência formal 

da imagem urbana no local. ------------------------------------------ 

10.8- O projeto de arquitetura prevê um arranjo urbanístico do terreno 

que ladeia as escadas do Canto do Barbeiro com a Travessa do Calvário, 

dando uma nova dinâmica ao local. -----------------------------------  

XI– Proposta de Decisão ---------------------------------------------  

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, bem como o estabelecido no n.º 1 do artigo 20 do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), julgo, salvo melhor opinião, propor-

se a adoção da seguinte estratégia procedimental: ------------------ 

1-Propor que seja proferida decisão pelo Executivo Municipal de 

concordância ou não com os pontos 10.3; 10.4; 10.5. ----------------- 

2- Caso seja proferida decisão de concordância com o proposto no ponto 

1, propõe-se: ------------------------------------------------------- 

2.1- Aprovação do projeto de arquitetura referente à construção de um 

edifício de habitação coletiva, com comércio ou serviços, com uma área 

bruta de construção de 2312,22 m2, sendo a cércea de 4 pisos. -------  

2.2- Deverá ainda, proceder ao pagamento do valor da compensação, a 

qual ascende ao montante de 18 483,20 € (dezoito mil quatro centos e 

oitenta e três euros e vinte cêntimos), no ato da emissão do alvará 

de construção. ------------------------------------------------------ 

3- Conceder o prazo de seis meses para o requerente, em conformidade 

com o disposto no ponto 4 do artigo 207 do RJUE apresentar os projetos 

de especialidades e outros estudos necessários à sua execução, e 

cumprimento do disposto na Portaria 113/2015, de 22 de Abril 

                                                           
7 Artigo 20.º Apreciação dos projetos de obras de edificação -------- 

4 — O interessado deve apresentar os projetos das especialidades e 

outros estudos necessários à execução da obra no prazo de seis meses 

a contar da notificação do ato que aprovou o projeto de arquitetura 

caso não tenha apresentado tais projetos com o requerimento inicial. 
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relativamente aos Elementos Instrutórios III, constantes do n.º 16 do 

Anexo I, nomeadamente: ---------------------------------------------- 

a) Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e 

contenção periférica; -----------------------------------------------  

b) Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica e projeto 

de instalação de gás, quando exigível, nos termos da lei; -----------  

c) Projeto de redes prediais de água e esgotos; ---------------------  

d) Projeto de águas pluviais;    ------------------------------------ 

e) Projeto de arranjos exteriores, quando exista logradouro privativo 

não pavimentado; ----------------------------------------------------  

f) Projeto de infraestruturas de telecomunicações; ------------------  

g) Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na 

Portaria n.º 349-C/2013, de 2 de dezembro; --------------------------  

i) Projeto de segurança contra incêndios em edifícios; --------------  

j) Projeto de condicionamento acústico; -----------------------------  

k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; --------------------------------------------------------  

l) Comprovativo da contratação de seguro de responsabilidade civil dos 

técnicos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. ------------- 

4- A proponente deverá ainda apresentar certidão de registo predial 

do prédio já com a sua anexação num artigo só. ---------------------- 

5- De acordo com o artigo 30.º, do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas 

(Regulamento n.º 314/2010), o valor do cálculo da compensação a pagar 

ao Município em função das áreas não cedidas é o que resulta no quadro 

abaixo apresentado e atualizado à presente data: -------------------- 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E LICENÇAS -------------------------- 

TABELAS DE TAXAS E LICENÇAS DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS ------------------------------------------------------- 

 

 

                                                   QUADRO XIX 

 

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE COMPENSAÇÕES AO MUNICÍPIO (ARTIGO 67º) --- 

 
          FACTOR DE COEFICIENTE 

 

 

LOCALIZAÇÃO   

 

ZONA 

 

ÍNDICE DE CONSTRUÇAÕ 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

URBANÍSTICO 

          (L) 

 

LOTEAMENTO (K) 

            

            

     DENSIDADE SUPERIOR 1,20 1,00 0,25 

 C H A V E      DENSIDADE M ÉDIA 0,80 0,90 0,20 

     DENSIDADE INFERIOR 0,50 0,80 0,18 

     ÁREA PERIURBANAS 0,50 0,60 0,18 

            

VIDAGO 

    ÁREA CENTRAL 1,00 0,80 0,20 

           

    

ÁREA NÃO CENTRAL 0,50 0,60 0,18      

           

            

OUT R OS A GLOM ER A D OS      0,80 0,50 0,15 

            

 

PORTARIA 310/2021 DE 20 DE DEZEMBRO 
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492,00€ VALOR MÉDIO DE CONSTRUÇÃO POR METRO QUADRADO para efeitos do 

artigo 39.º do Código   

      do  

512,00     Imposto Municipal sobre os Imóveis, a 

vigorar no ano de  

 

       

     2022    

      512,0      

            

      densidade superior    

            

C  L  K A' V   

C1 18.483,20 € 

1 

 

1,00 

 

0,25 288,80 512,00 

  

       

 

5- Os projetos de especialidades deverão incluir o projeto de 

demolição, pormenores construtivos, bem como o projeto de contenção e 

estruturas, tendo em especial atenção os edifícios contíguos e 

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

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

Chaves, 11 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.04.2022: -----  

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. À 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.º  NUNO CHAVES, DATADO DE 

03.05.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.9. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA RUA 25 DE ABRIL, EM 535 

EM VALDANTA DO REQUERENTE E – REDES – DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE 

S.A. - PROCESSO Nº 960/21 – INFORMAÇÃO Nº 863/SCOU/2021 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 21.04.2022. ----------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-Pretensão -------------------------------------------------------- 

A E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., através do 

requerimento n.º 1070/22, vem comunicar e solicitar a obtenção da 

respetiva licença de ocupação de espaço público, com a realização de 

trabalhos na via pública, designadamente proceder à abertura de vala 

com reposição do pavimento, instalação de cabos de baixa tensão e 

construção de um posto de transformação. ---------------------------- 

II – Localização da Vala para Infraestruturas Elétricas ------------- 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

VALDANTA Rua 25 de Abril 90,00 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

3.1.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ----- 

A operação urbanística em causa, construção de infraestruturas 

elétricas, estão isentos de controlo prévio, enquadra-se no 
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preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º8 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

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

3.1.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal --------------------------------------------------- 

O pedido da interessada tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 2º9 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

IV – Análise Processual --------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando reconduzam à prossecução do objeto da concessão; --- 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º10do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------ 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.ºdo retrocitado diploma. --------  

Considerando que o pedido formulado não se encontra instruído nos 

termos do disposto no artigo 47.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação - RMUE. --------------------------------- 

V – Considerações da Proposta de Decisão ---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, e analisando os vários requerimentos 

apresentados pela proponente constata-se que os elementos instrutórios 

do processo se encontram sanados. ----------------------------------- 

                                                           
8 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio --------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
9 Artigo 2º. Âmbito de aplicação ------------------------------------ 

1. O presente Regulamento aplica-se às obras e trabalhos a realizar 

no subsolo do domínio público municipal do concelho de Chaves, com 

vista à instalação, construção, alteração, substituição, manutenção 

ou reparação de redes elétricas, de comunicações eletrónicas, de gás 

e águas, esgotos domésticos, pluviais e outras no concelho de Chaves. 
10 2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número 

anterior, com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a 

parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser 

emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo 

pedido. ------------------------------------------------------------ 
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Considerando que o processo se encontra devidamente instruído nos 

termos dos regulamentos acima identificados. ------------------------ 

Considerando que a Divisão de Projetos e Mobilidade, procedeu à emissão 

de parecer, nomeadamente a informação n.º 186/DPM/2022, da qual se 

deverá dar cópia ao requerente para cumprimento em obra. ------------ 

VI – Da Proposta em Sentido Estrito ---------------------------------  

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa referente: ------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à abertura de vala e reposição da mesma, com 

o material existente e construção de um posto de transformação. ----- 

VII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de Espaço Público ------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 
OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Público e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

público-regime geral de ocupação de espaço público   1,00 56,25 € 

 

 

 

 

56,25 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,20 € 

 

 

 

 

11,20 € 

Subsecção III Ocupação do Solo e Subsolo       

ARTIGO 21º Ocupação da Via Pública por motivos de obras       

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 3,35 € 3,35 € 

  TOTAL      70,80 € 

VIII – Cálculo da Caução -------------------------------------------- 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

objeto de estimado o valor de caução nos seguintes termos: ---------- 
ESTIMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO  

 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Art. DESIGNAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. TOTAL 

    

1. 

Reposição de pavimento, remate e todos os acabamentos 

necessários, incluindo prévio levantamento do pavimento 

reposto, com cortes verticais, reconstituição do aterro 

da vala, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários. (Passeio) 

m2 90,00 45,00 € 4.050,00 € 

      

2. Limpeza geral de todos os materiais sobrantes e não 

removidos, a vazadouro, no ponto de intervenção.  

vg 1,00 100,00 € 150,00 € 

      

3. Reparação de infra -estruturas que eventualmente sofram 

danos, com a execução dos trabalhos, incluindo todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários para a 

reposição das condições existentes. 

vg 1,00 500,00 € 800,00 € 

      

      

 TOTAL    5.000,00 € 
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Assim, foi estimado o valor de 5 000,00 € (cinco mil euros), não 

incluindo o IVA, para apresentação de caução por parte do requerente.  

Serviu como base para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. ---------------------   

IX – Considerações após a Emissão do Título ------------------------- 

Deverá o requerente proceder à liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

70,80 €. -----------------------------------------------------------  

Deverá o requerente apresentar uma caução no valor de 5 000,00 €, não 

incluindo o IVA de acordo com o referido no artigo 11º e ponto 2 do 

artigo 5º do “Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal”; ------------------------------------------------- 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Públicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela E - REDES, Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para fiscalização da obra. ---------------------- 

Deverá ainda a E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., dar 

conhecimento à Polícia de Segurança Pública ou GNR da via que vai ser 

intervencionada com a passagem de cabos elétricos subterrâneos, e que 

a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua execução. --    

Comunique-se à empresa E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., 

que no fim de cada ano civil, deverá apresentar em suporte informático 

devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 

do artigo 1311º do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas 

de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura. 

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

Chaves, 21 de  abril de 2022 --------------------------------------                                                            

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 02.05.2022: -----  

                                                           
11.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital — CD — 

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

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: --------------------

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2; --------------------------------------  

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Dr. NUNO VAZ, DATADO 

DE 02.05.2022: ----------------------------------------------------- 

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

 

 

2.10. PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA RUA 25 DE ABRIL, EM 535, 

VALDANTA DA E-REDES – DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. – PROCESSO 

Nº 961/21 E INFORMAÇÃO Nº 864/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 21.04.2022. --------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I-Pretensão -------------------------------------------------------- 

A E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., através do 

requerimento n.º 1058/22, vem comunicar e solicitar a obtenção da 

respetiva licença de ocupação de espaço público, com a realização de 

trabalhos na via pública, designadamente proceder à abertura de vala 

com reposição do pavimento. ----------------------------------------- 

II – Localização da Vala para Infraestruturas Elétricas ------------- 

Freguesia Localização/Arruamentos Extensão (ml) 

VALDANTA Rua 25 de Abril 174,00 

III- Enquadramento Urbanístico -------------------------------------- 

3.1 Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

3.1.1- No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) ---- 

A operação urbanística em causa, construção de infraestruturas 

elétricas, estão isentos de controlo prévio, enquadra-se no 

preceituado na alínea e) do n.º 1 do artigo 7º12 do Dec-Lei 136/2014, 

de 9 de Setembro - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

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

3.1.2- No Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal -------------------------------------------------- 

O pedido da interessada, tem enquadramento legal nos termos do disposto 

no nº 1 do artigo 2º13 do Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo 

do Domínio Público Municipal. --------------------------------------- 

                                                           
12 Artigo 7.º Operações urbanísticas promovidas pela Administração 

Pública ------------------------------------------------------------ 

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio -------------------- 

e) As obras de edificação ou de demolição e os trabalhos promovidos 

por entidades concessionárias de obras ou serviços públicos, quando 

se reconduzam à prossecução do objeto da concessão; ----------------- 
13 Artigo 2º. Âmbito de aplicação ----------------------------------- 

1. O presente Regulamento aplica-se às obras e trabalhos a realizar 

no subsolo do domínio público municipal do concelho de Chaves, com 

vista à instalação, construção, alteração, substituição, manutenção 
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IV – Análise Processual --------------------------------------------- 

De acordo com o artigo 7º, nº 1 alínea e) do Decreto -Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, estão isentas de controlo prévio/ licença 

ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os trabalhos 

promovidos por entidades concessionárias de obras ou serviços 

públicos, quando se reconduzam à prossecução do objeto da concessão. 

No entanto, de acordo com, nº 2 do artigo 7º14do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto - Lei nº 

136/2014, de 9 de setembro, apesar de estar isentas de controlo prévio/ 

licença ou autorização as obras de edificação ou de demolição e os 

trabalhos promovidos por entidades concessionárias de obras de 

serviços públicos, ficam sujeitas a parecer vinculativo da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

A pretensão enquadra-se, ainda, no disposto no nº 1 do artigo 2º do 

Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público 

Municipal, as obras e trabalhos, necessários à construção, alteração, 

substituição, manutenção ou reparação de redes elétricas e outras no 

concelho de Chaves. ------------------------------------------------- 

Assim, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 3.º Regulamento de 

Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio Público Municipal, os trabalhos 

a realizar no subsolo do domínio público municipal do concelho de 

Chaves, carece de licença municipal, devendo estar instruído ainda com 

os elementos constantes no artigo 4.ºdo retrocitado diploma. --------  

Considerando que o pedido formulado não se encontra instruído nos 

termos do disposto no artigo 47.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e de Edificação-RMUE. ----------------------------------- 

V – Considerações da Proposta de Decisão ---------------------------- 

Para cumprimento do solicitado, e analisando os vários requerimentos 

apresentados pela proponente constata-se que os elementos instrutórios 

do processo se encontram sanados. ----------------------------------- 

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído nos 

termos dos regulamentos acima identificados. ------------------------ 

Considerando que a Divisão de Projetos e Mobilidade, procedeu à emissão 

de parecer, nomeadamente a informação n.º 186/DPM/2022, da qual se 

deverá dar cópia ao requerente para cumprimento da obra. ------------ 

VI – Da Proposta em Sentido Estrito --------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão da competente decisão 

administrativa referente: ------------------------------------------- 

1- Deferimento do pedido de licenciamento referente à ocupação de 

espaço público, com a realização de trabalhos na via pública, 

designadamente proceder à abertura de vala e reposição da mesma, com 

o material existente. ----------------------------------------------- 

VII – Das Taxas Devidas pela Ocupação de Espaço Público ------------- 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE e o plasmado no 

artigo 68 do RMUE estão sujeitos ao pagamento de taxas fixadas no 

                                                           
ou reparação de redes elétricas, de comunicações eletrónicas, de gás 

e águas, esgotos domésticos, pluviais e outras no concelho de Chaves. 
2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número anterior, 

com exceção das promovidas pelos municípios, fica sujeita a parecer 

prévio não vinculativo da câmara municipal, que deve ser emitido no 

prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo pedido. --- 
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Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas pela realização 

de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) e a aplicar no concelho 

de Chaves, foi efetivada de acordo com os seguintes mapas de medição: 

 
OBRAS NO SUBSOLO EM ESPAÇO DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 

  Descrição Un./ML Taxa Valor 

Capítulo I Serviços, Atividades e Licenciamentos Diversos    

Secção III 

Ocupação do Espaço Aéreo, solo e Subsolo de 

Domínio Público e Privado Municipal       

ARTIGO 17º 

Pela apreciação do pedido de ocupação de espaço 

público-regime geral de ocupação de espaço público   1,00 56,25 € 

 

 

 

 

56,25 € 

ARTIGO 18.º 

Pela emissão de licença de ocupação do espaço 

aéreo, solo e subsolo de domínio Municipal 

 1,00 11,20 € 

 

 

 

 

11,20 € 

Subsecção III Ocupação do Solo e Subsolo       

ARTIGO 21º Ocupação da Via Pública por motivos de obras       

 Alínea a) Por cada período de 30 dias  1,00 3,35 € 3,35 € 

  TOTAL      70,80 € 

VIII – Cálculo da Caução -------------------------------------------- 

De modo a garantir a reposição das condições existentes, e reparação 

de eventuais danos causados na sequência dos trabalhos propostos, foi 

estimado o valor da caução nos seguintes termos: -------------------- 
ESTIMATIVA PARA APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO  

 

REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Art. DESIGNAÇÃO UN QUANT. P.UNIT. TOTAL 

    

1. 

Reposição de pavimento, remate e todos os acabamentos 

necessários, incluindo prévio levantamento do pavimento 

reposto, com cortes verticais, reconstituição do aterro 

da vala, todos os trabalhos, materiais e meios 

necessários. (Passeio) 

m2 174,00 45,00 € 7.830,00 € 

      

2. Limpeza geral de todos os materiais sobrantes e não 

removidos, a vazadouro, no ponto de intervenção.  

vg 1,00 100,00 € 150,00 € 

      

3. Reparação de infra -estruras que eventualmente sofram 

danos, com a execução dos trabalhos, incluindo todos os 

materiais, trabalhos e meios necessários para a 

reposição das condições existentes. 

vg 1,00 500,00 € 1020,00 € 

      

      

 TOTAL    9.000,00 € 

 

Assim, foi estimado o valor de 9 000,00€ (Nove mil euros), não 

incluindo o IVA, para apresentação de caução por parte do requerente.  

Serviu como base, para cálculo da respetiva caução, a natureza dos 

trabalhos, a especificidade dos mesmos e ainda a fórmula e critérios 

que se utilizam em pedidos com obras similares. ---------------------   

IX – Considerações após a Emissão do Título ------------------------- 

Deverá o requerente, proceder à liquidação das taxas, previstas no n.º 

10 do art.º 6 do Decreto-Lei 11/2003 de 18 de Janeiro, no valor de 

70,80 €. ------------------------------------------------------------ 

Deverá o requerente apresentar uma caução no valor de 9 000,00 €, não 

incluindo o IVA de acordo com o referido no artigo 11º e ponto 2 do 

artigo 5º do “Regulamento de Obras e Trabalhos no Subsolo do Domínio 

Público Municipal”; ------------------------------------------------ 

Dê-se conhecimento da presente informação à Divisão de Obras Públicas 

dos trabalhos a levar a efeito pela E - REDES, Distribuição de 

Eletricidade, S.A., para fiscalização da obra. ---------------------- 

Deverá ainda a E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., dar 

conhecimento à Polícia de Segurança Pública ou GNR da via que vai ser 



                                                                F. 55 

                                                                  _____________________ 

 
intervencionada com a passagem de cabos elétricos subterrâneos, a que 

a empresa dará conhecimento do início e prazo para a sua execução. --    

Comunique-se à empresa E - REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A., 

que no fim de cada ano civil, deverá apresentar em suporte informático 

devidamente georreferenciados ao Datum ETRS 89, nos termos do n.º 3 

do artigo 1315º do RMUE, a fim de ser remetido ao Sector de Sistemas 

de Informação Geográfica para efeitos de cadastro desta 

infraestrutura. ---------------------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de  abril de 2022 --------------------------------------                                                             

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 02.05.2022: -----  

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 SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR.º NUNO VAZ, 

DATADO DE 02.05.2022: ----------------------------------------------- 

À Reunião do Executivo Municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.11. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NA RUA PADRE JOÃO MARTINS 

Nº 6 EM SÃO LOURENÇO DO REQUERENTE MANUEL DA FONSECA MORAIS – PROCESSO 

Nº 188/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 786/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 11.04.2022. ---------- 

                                                           
15.3 — Os elementos indicados no número anterior (peças escritas e 

desenhadas) deverão também ser apresentados em suporte digital— CD — 

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

c) O levantamento topográfico e a planta de implantação (obras de 

edificação) ou a planta de síntese (operações de loteamento e obras 

de urbanização) também deverão ser apresentadas no formato DWG 

(extensão dos arquivos da Autodesk), gravados na versão de AUTOCAD 

2000, de forma a compatibilizar -se com os principais aplicativos em 

uso na autarquia, incluindo software livre (Opensource), ou de código 

aberto, devendo ainda estar georreferenciados, com ligação à rede 

geodésica nacional, recorrendo ao Sistema de referência PT -

TM06/ETRS89, de acordo os parâmetros de projeção disponibilizados pela 

DGT no seu site na Web: ---------------------------------

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_

de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrest

rial_reference_system_1989_2;  ------------------------------------- 

d) As plantas de Implantação/Síntese deverão ser elaboradas sobre 

levantamento topográfico, contendo ainda informação sobre a área 

envolvente da parcela, representando elementos físicos identificáveis 

no local e/ou edificações que permitam definir os parâmetros de 

edificabilidade; --------------------------------------------------- 

SIG — Levantamento topográfico e planta de implantação ou a planta de 

síntese (formato DWG); ---------------------------------------------- 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2
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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 

542/22 , referente ao processo n.º 188/22 , o Sr. Manuel da Fonseca 

Morais      solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ( doravante designado 

por RJUE) e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE), a  legalização  da obra 

referente à ampliação de uma moradia com licença de obras nº202/83 

(efetivada no essencial através de construção de dois anexos) na rua 

Padre João Martins n.º6, São Lourenço. ----------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

Existe a LO n.º 202/83 referente à construção de moradia de r/c e 

andar com 227 m2. --------------------------------------------------- 

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 da presente alteração), 

no qual deverá constar menção expressa que os edifícios anexos a que 

respeita o pedido foram 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 insere-se 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. ------------------------------------------ 

4.2. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
Da análise do projeto de arquitetura apresentado verifica-se que o 

requerente levou a efeito a construção de um forno e de dois anexos 

(numa área de 224.2m2) à moradia licenciada por alvará nº202/83. No 

edifício licenciado foram ainda efetuadas alterações a nível do 

interior e no vão de escadas. --------------------------------------- 

No cômputo geral as alterações são as seguintes: -------------------- 
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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: ---------------------------------------------------- 

4.3.1. 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). ------------------------------------------------- 

4.3.2. Verifica-se o cumprimento do aí estabelecido dado que o índice 

Ic<0,8 tem em atenção a área da construção do imóvel habitacional e dos 

anexos com uma cércea inferior a 7.5m. ---------------------------------- 

4.3.3. 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. -------------------------------------------------------- 

4.3.4.  A implantação da construção encontra-se toda em espaço 

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

4.3.5. Possui lugares de estacionamento dentro do perímetro do 

terreno que cumprem o previsto   no ponto 3 do artigo 12º do Regulamento 

do PDM. ------------------------------------------------------------ 

4.3.6. O projeto de arquitetura está de acordo com o estipulado no 

nº1 e 2 do art. 20º do RJUE. ---------------------------------------- 

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 nº23/2022 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 -- 

•  O projeto apresentado cumpre as condições definidas no Plano 

Diretor Municipal, RMUE, RGEU, e demais legislação urbanística em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

• Por vistoria realizada a 17 de março, 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 a edificação de 

2 anexos à habitação, preexistência 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; ---------------------------------------------------- 
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Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de alteração à licença nº202/83, 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 dos 

anexos foi sujeita ao procedimento de legalização ficará ainda 

condicionada ao pagamento das correspondentes taxas municipais. ----- 

Nos termos do artigo nº117 do RJUE e em conformidade com o Regulamento 

de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais devidas pela realização 

de operações urbanísticas para o concelho de Chaves foi calculado o 

seu valor em 419.15 €, 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 17 

Emissão de aditamento ao alvará 1 40,80 € 40,80 € 

 TOTAL   
 193,05 € 

 

- Cálculo das taxas infraestruturas-(TI) ---------------------------- 

 

 Taxa de infraestruturas urbanísticas (T)     
QUADRO II      
 

 s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 
Faixa de rodagem     
- Betão  1 0.20 0.20  

REDE DE ÁGUA 1 0.23 0.23  
REDE DE ESGOTOS  1 0.33 0.33   

C - Custo das obras existentes na via pública   0.76    
A - área bruta da obra a realizar   145 m2 

anexo a moradia - n.º 1 e nº3 do artigo 25.º      
    

 T = C x A  T = 110.20  € 

 

- Cálculo das taxas de autorização de utilização TAU  ------------- 

 

 Descrição 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€ 

nº6 Anexos e garagens, sendo construções autónomas contíguas,  
2 2,80€ 5,60€ 

    46,55€ 

 

- Cálculo das taxas de vistorias TV 

  Vistorias -artigo 75º Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       



                                                                F. 59 

                                                                  _____________________ 

 

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 193,05€  

taxas de infraestruturas-TI 110,20 €   

taxas de autorização de utilização TAU         46.55€  

taxas de vistorias TV 69.35 €  

Valor total  419.15 €  

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

Chaves,11 de abril de 2022 ------------------------------------------

A Técnica Superior, Maria João Chaves, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 19.04.2022: -----  

Atenta ao teor da presente informação, sou de propor superiormente que 

o processo seja presente à reunião do Executivo municipal. À 

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR.º  NUNO CHAVES, DATADO DE 

27.04.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.12. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DO FREIXO, EN2, 

Nº 7 EM VILA NOVA DE VEIGA, SÃO PEDRO DE AGOSTÉM DO REQUERENTE JOAQUIM 

RODRIGUES – PROCESSO Nº 963/21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 846/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 

20.04.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

1.1. Pretensão ----------------------------------------------------- 
Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

2249/21 e 3011/21 referente ao processo n.º 963/21 o sr. Joaquim 

Rodrigues solicita nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (doravante designado 

por RJUE) e artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação (de seguida designado por RMUE), a legalização de imóvel 

destinado a habitação unifamiliar. ---------------------------------- 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015,  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. ------------------------------------------------------  

2.3. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
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Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se que o 

prédio a que se reporta o pedido em análise insere-se em espaço urbano  

categoria U3. ------------------------------------------------------- 

A área de terreno objeto de intervenção encontra-se agora abrangido 

pela servidão administrativa EN 2. ---------------------------------- 

3. ANÁLISE ------------------------------------------------------- 

3.1. Análise dos elementos instrutórios ----------------------------  
A instrução do processo segue o disposto no Anexo I, nomeadamente no 

seu ponto I e nos n.os 15 e nº16  do ponto III, da Portaria 113/2015 e 

do art.º 13 do RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização e de 

Edificação). ------------------------------------------------------- 

3.2. Parecer externo ----------------------------------------------- 
Dado que a localização do prédio onde se insere a pretensão se 

encontrar em servidão por confrontar com Estrada Nacional foi de acordo 

com o estipulado do artº 13 do RJUE(Regulamento Jurídico de Urbanização 

e Edificação) foi encaminhado o processo para Infraestruturas de 

Portugal, IP (nos termos do nº7 do artigo 42º, da lei nº 

34/2015),através do SIRJUE no sentido de ser consultada essa entidade 

e obter o competente parecer. ------------------------------------- 

De acordo com o ofício emanado pela entidade, ao qual foi associado o 

requerimento nº1046/22 foi emitido parecer desfavorável à pretensão 

por “a implantação da habitação proposta não cumprir o afastamento de 

20m ao eixo da estrada imposta pela zona de servidão não aedificandi 

da EN213 definida pela alínea d) do nº8 do artigo 32º do Estatuto de 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional aprovado pela Lei nº34/2015”. - 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao citado e por se verificar que a pretensão da requerente mereceu 

parecer desfavorável por parte da Infraestruturas de Portugal, propõe-

se nos termos da alínea c)16 do ponto 1 do artigo 24 do RJUE o 

indeferimento do pedido de licenciamento formulado por requerimento 

n.º 2249/21 e nº3011/21. -------------------------------------------- 

Deverá  notificar-se o requerente para no prazo de 10 dias, nos termos 

do artigo 122 do CPA (Código do Procedimento Administrativo), querendo 

pronunciar-se sobre todas as questões  com interesse para a decisão 

em matéria de facto, bem como requerer diligências complementares e 

juntar elementos sobre o sentido da deliberação e respetivos 

fundamentos, findo o qual na ausência de pronuncia deve considerar o 

indeferimento como definitivo, nos termos do artigo nº121 do mesmo 

código. ------------------------------------------------------------ 

À Consideração superior ---------------------------------------------  

Chaves, 20 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, Maria João Chaves, Engenheira. ------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 28.04.2022: -----  

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, pelo que proponho que superiormente seja adotado projeto 

de decisão conducente ao indeferimento do pedido de licença especial 

de legalização em presença, nos termos do item “4 – Proposta de 

Decisão”, deste documento. Neste contexto, nos termos do artigo 121.º 

e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

                                                           
16 RJUE artº 24º alínea c)) Tiver sido objeto de parecer negativo ou 

recusa de aprovação ou autorização de qualquer entidade consultada nos 

termos do presente diploma cuja decisão seja vinculativa para os órgãos 

municipais.  ------------------------------------------------------- 
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Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, deverá notificar-se o requerente, 

por escrito, para, querendo, vir a processo, num prazo de 10 (dez) 

dias, dizer o que se lhe oferecer sobre o sentido provável da decisão 

acima pré – anunciada. ---------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR.º NUNO VAZ, 

DATADO DE 02.05.2022: ----------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.13. APRESENTA PROJETO DE ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE PISCINAS 

DESCOBERTAS DESTINADAS A EQUIPAMENTO DESPORTIVO, LAZER E RECREIO NO 

LUGAR DO SALGUEIRO EM VALDANTA, O REQUERENTE TELMO JOSÉ PEREIRA LOPES– 

PROCESSO Nº 966/19 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 842/SCOU/2022 DA DIVISÃO 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ARQUITETA SUSANA GOMES FERNANDES, DATADA DE 19.04.2022. -------------    

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. Telmo José Pereira Lopes através dos requerimentos nº 2706/19 e 

nº 2701/20, referente ao processo nº 966/19, na qualidade de 

proprietário, vem solicitar a aprovação do projeto de arquitetura de 

“construção de piscinas descobertas destinadas a equipamento 

desportivo, lazer e recreio”, localizada no lugar de Salgueiro, na 

freguesia de Vale de Anta. ------------------------------------------ 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Processo nº 155/18, referente a pedido de reconhecimento de 

interesse público Municipal para a construção de piscinas descobertas 

destinadas a equipamento desportivo, lazer e recreio, objeto de 

decisão favorável por parte do Executivo Municipal em reunião de 

19/4/2018. --------------------------------------------------------- 

2.2. O pedido de aprovação do projeto de arquitetura entregue pelo 

requerimento nº 2706/19 relativo ao presente processo, teve projeto 

de decisão de indeferimento por deliberação em reunião do executivo 

camarário de 3/2/2020. --------------------------------------------- 

2.3. O requerente apresentou alterações ao projeto de forma a procurar 

ultrapassar o projeto de decisão de indeferimento, sobre os quais se 

promoveu a consulta de diversas entidades externas ao Município, 

conforme despacho de 5/5/2021 que recaiu sobre a informação técnica 

nº 819/SCOU/2021, designadamente: ----------------------------------- 

a) A então designada Comissão Municipal de Defesa da Floresta; --- 

b) A Agência Portuguesa do Ambiente (APA). ----------------------- 

2.4. Pelo Ofício nº S037148-202106-ARHN.DDI, recebido através do 

portal autárquico do SIRJUE a que foi atribuído o requerimento nº 

CHV2021/00329, a APA emitiu parecer desfavorável. Uma vez que os 

motivos do parecer desfavorável se fundamentavam na insuficiente 

instrução do pedido, foi solicitado ao requerente o aperfeiçoamento 

do seu pedido. ------------------------------------------------------ 

2.5. Pelos requerimentos nº 1753/21 e nº 98/22, o requerente veio 

completar o seu pedido, que foi sujeito a novo pedido de parecer à 

APA. ---------------------------------------------------------------  

2.6. Pelo ofício nº S025679-202204-ARHN.DDI, recebido através do 

portal autárquico do SIRJUE a que foi atribuído o requerimento nº 

CHV2022/00393 a APA emitiu parecer com decisão favorável condicionado 



                                                                F. 62 

                                                                  _____________________ 

 
à obtenção do Título de Utilização de Recursos Hídricos e ao 

cumprimento de várias medidas. -------------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

3.1. O pedido está instruído de acordo com o disposto na portaria nº 

113/2015, de 22 de abril e ainda com o regulamento municipal da 

urbanização e da edificação: ---------------------------------------- 

a) CD; ------------------------------------------------------------- 

b) Pedido de isenção de apresentação do projeto de instalação da rede 

de gás; ------------------------------------------------------------- 

c) Levantamento topográfico, acompanhada de declaração do topógrafo e 

cópia certificado de qualificações (Adelaide Sofia Ferreira Almeida) 

- área 19.046,00m2; ------------------------------------------------- 

d) Termo de responsabilidade do coordenador de projeto, declaração de 

responsabilidade entre formato papel e formato digital, do autor do 

projeto de arquitetura e arranjos exteriores, acompanhado de 

declaração da ordem dos engenheiros e de seguro de responsabilidade 

civil (Arq. Rui Jorge Rua Morais Rodrigues); ------------------------ 

e) Termo de responsabilidade do projeto de acondicionamento acústico, 

acompanhado de declaração ordem dos engenheiros e seguro de 

responsabilidade civil (Eng.º João Pedro Araújo Teixeira); ---------- 

f) Fichas estatísticas do INE; ------------------------------------- 

g) Estimativa orçamental (675.310,80€); ----------------------------  

h) Calendarização da obra (48 meses); ------------------------------ 

i) Memória descritiva e justificativa; ----------------------------- 

j) Certidão da conservatória de registo predial (CCRP): ------------ 

a. 2298/20180723, prédio com área total -19046 m2, matriz nº 2607, 
confrontando a nascente com caminho público, propriedade do 

requerente; -------------------------------------------------------- 

k) Planta de localização e enquadramento; -------------------------- 

l) Planta de condicionantes do PDM; --------------------------------  

m) Planta de ordenamento do PDM; ----------------------------------- 

n) Peças desenhadas: ----------------------------------------------- 

a. Planta de implantação; ------------------------------------------ 
b. Plantas, cortes e alçados; -------------------------------------- 
c. Planta com faseamento; ------------------------------------------ 
d. Pormenores construtivos; ---------------------------------------- 
o) Ficha de medição; ----------------------------------------------- 

p) Projeto de arranjos exteriores, composto por termo de 

responsabilidade, memória descritiva e peça desenhada (Arq. Rui Jorge 

Rua Morais Rodrigues); ---------------------------------------------- 

q) Plano de acessibilidades, composto por termo de responsabilidade 

do autor do plano de acessibilidades, memória descritiva e planta do 

edifício da bilheteira/balneários (Arq. Rui Jorge Rua Morais 

Rodrigues). -------------------------------------------------------- 

r) Ofício nº 14989/2020/DR-N/DRCNB/DOT, do Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas (ICNF) de 31/03/2020; ------------------- 

s) Ofício nº 4060/4708/2020 Processo nº 87/2020, da Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN); --------------------------- 

t) Cópia de pedido de autorização para limpeza de linha de água nas 

duas margens, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), ofício nº 

SO72263-201912-ARHN.DDI, ARHN.DDI.01321.2019; ----------------------- 

u) Autorização de utilização de recursos hídricos – pesquisa e 

captação de águas subterrâneas código APA04642043. ------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITÓRIAL 

4.1. Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), 

nº 47A, o prédio em questão localiza-se em espaço da Classe 4 – Espaços 
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Agrícolas e florestais, abrangendo as seguintes categorias e 

subcategorias: ----------------------------------------------------- 

a) Categoria 4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 4.2-A – Espaços 

agrícolas defendidos (RAN) uma parcela junto ao caminho a nascente; 

b) Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-categoria 4.1.A- espaços 

florestais comuns, a restante parcela. ----------------------------- 

4.2. Segundo a Planta de Condicionantes do PDM verifica-se o 

condicionamento em parte da parcela pela servidão ou restrição de 

utilidade pública Reserva Agrícola Nacional. ------------------------  

5. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

5.1. O processo apresentado é referente a uma operação urbanística de 

edificação, de acordo com a alínea h), do nº 2, do artigo 4º, do Regime 

de Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro e posteriores alterações, e portanto sujeita 

a licença administrativa. ------------------------------------------- 

5.2. Sem prejuízo da demais legislação aplicável, enquadra-se ainda no: 

a) Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto que define as condições 

de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços 

públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais; 

b) Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação (RMUE), 

Regulamento nº 732/2015, de 22 de outubro, DR 2ª série nº 207; ----- 

c) Regulamento do PDM, Aviso nº 5233/2018, de 18 de abril, DR 2ª Série 

nº76; -------------------------------------------------------------- 

5.3. Tendo em conta os usos preconizados: ---------------------------- 

i. Piscinas descobertas desportivas, lazer e recreio- deverá ser 

assegurado o cumprimento do Regime jurídico das instalações 

desportivas de uso público, o D.L. nº 141/2009 de 16 de junho, na sua 

redação atual, e, ainda, todas as normas legais, técnicas e 

regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------ 

ii. Parque infantil, deverá ainda ser observada a legislação 

aplicável, designadamente o DL nº 203/2015, de 17 de setembro; ----- 

iii. Bar, deverá ser observado o D. L. nº 48/2011, de 1 de abril. -- 

6. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

6.1. Num prédio localizado no lugar do Salgueiro da freguesia de Vale 

de Anta, que possuirá 19.046,00 m2 e confrontará a nascente com um 

caminho público. ---------------------------------------------------- 

6.2. O requerente pretende construir as seguintes valências: --------- 

a) Três tanques destinados a piscinas, de lazer e recreio, com 

dimensões, profundidade e forma diferentes, compreendendo 1.767,35 

m2 de área bruta de construção; ----------------------------------- 

b) Um parque infantil; --------------------------------------------- 

c) Um bar de apoio com 69,00 m2 de área bruta de construção; ------- 

d) Um edifício de receção dos utentes incluído balneário e instalações 

sanitárias de apoio com 348,00 m2 de área bruta de construção; ------ 

e) Parque de estacionamento com 20 lugares, incluindo 3 lugares 

destinado a pessoas com mobilidade condicionada. -------------------- 

6.3. A restante área do prédio será objeto de tratamento paisagístico.  

6.4. Refere ainda que pretende manter e colmatar os muros de pedra tosca 

na delimitação do prédio, acrescentando rede de proteção. 

6.5. Em termos de infraestruturas prevê o abastecimento de água pela 

rede pública e sistemas individuais para a rede de drenagem de águas 

residuais. ---------------------------------------------------------  

6.6. Prevê o faseamento da execução da obra em duas fases. -----------  

7. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

7.1. Adequação ao Plano Diretor Municipal: --------------------------- 

a) A pretensão do requerente abrange duas categorias e subcategorias 

diferentes de solo da classe 4, mais concretamente espaço da Categoria 



                                                                F. 64 

                                                                  _____________________ 

 
4.2 - Espaços agrícolas, da Sub-categoria 4.2-A – Espaços agrícolas 

defendidos (RAN) e da Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-

categoria 4.1.A- espaços florestais comuns; ------------------------- 

b) O regulamento do Plano Diretor Municipal prevê, a título supletivo, 

a instalação de instalações de recreio e lazer em “espaços florestais 

ou em espaços agroflorestais comuns, desde que o município reconheça 

tratar-se de iniciativa de interesse público ou de interesse para o 

desenvolvimento local”17, de acordo com as disposições conjugadas dos 

artigos 33º a 35º e artigos 49º, 57º e 58º; ------------------------- 

c) Como foi referido no capítulo dos antecedentes, a Câmara Municipal 

deliberou em 19 de abril de 2018 reconhecer um pedido interesse para 

o desenvolvimento local, para o uso agora previsto; ----------------- 

d) Nesse seguimento, as instalações de recreio e lazer em espaço 

Categoria 4.1 – Espaços florestais, da Sub-categoria 4.1.A- espaços 

florestais comuns poderá ser admissível, caso obtenha pareceres 

favoráveis das entidades externas ao Município, em razão das servidões 

e restrições de utilidade pública e cumpridas ainda as demais condições 

aplicáveis; -------------------------------------------------------- 

e) Na proposta apresentada pelo requerimento nº 901/21, o requerente 

pretende instalar as instalações de recreio sobre espaços florestais 

comuns. ------------------------------------------------------------ 

f) Pela proposta entregue pelo requerimento nº 901/21, não se 

encontrou incompatibilidade com as condições aplicáveis, estipuladas 

no nº 4 e no nº 2 do artigo 58º do regulamento do PDM, que remete com 

as devidas adaptações para o nº 2, do artigo 37º do mesmo regulamento, 

nomeadamente: ------------------------------------------------------ 

i. A área bruta de construção dos edifícios é inferior a 0,15 m2/m2 

da área do terreno, alínea b), do artigo 37º; ----------------------- 

ii. Conforme informação da Divisão de Administração Geral nº 5/2021 

Zona Norte, com despacho superior de 19/01/2021, informação em anexo, 

foi verificado o cumprimento da alínea c), relativamente ao 

afastamento de 200m do conjunto edificado a qualquer instalação 

agropecuária já existente; ------------------------------------------ 

iii.  Afastamento mínimo de 10 metros das edificações novas à estrema 

da parcela (alínea d)); -------------------------------------------- 

iv. As edificações previstas possuem altura inferior a 7,5 metros, 

conforme alínea e); ------------------------------------------------- 

v. A alínea f), refere ainda que a área total de solo impermeabilizado, 

não poderá exceder 15%; --------------------------------------------- 

vi. Uma vez que o requerente refere que o abastecimento de água será 

pela rede pública e se prevê uma solução individualizada relativamente 

à rede de drenagem de águas pluviais, a eventual aprovação do projeto 

ficará condicionada à análise pelos serviços competentes. ----------- 

7.2. Pareceres externos: --------------------------------------------- 

a) O requerente obteve diretamente os pareceres do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. e da Entidade Regional 

da Reserva Agrícola, com conteúdo favorável à pretensão, cumpridas as 

condições aí expressas; --------------------------------------------- 

b) Até à presente data, a então denominada Comissão Municipal da 

Defesa da Floresta não se pronunciou decorrido cerca de 11 meses desta, 

a promoção da consulta; --------------------------------------------- 

c) A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu o parecer favorável pelo 

ofício nº S025679-202204-ARHN.DDI, recebido através do portal 

autárquico do SIRJUE a que foi atribuído o requerimento nº 

                                                           
17 Extrato do nº 1, do artigo 57º do regulamento do PDM, sublinhado 

nosso. ------------------------------------------------------------- 
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CHV2022/00393, parecer que se anexa à presente informação técnica para 

conhecimento e cumprimento integral por parte do requerente. 

7.3. Relativamente ao faseamento da intervenção, prevê na 1º fase a 

construção dos acessos, estacionamento, balneários e vestiários de 

apoio e um tanque mais próximo da entrada. Na segunda fase prevê a 

construção do bar e dos restantes tanques. As fases apresentadas 

aparentam ser passiveis de utilização autónoma, no entanto, deverão 

ser fixados os prazos previstos para cada uma das fases, tal como 

prevê o nº 1 do artigo 59º do RJUE (Execução por fases). ------------ 

8. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

8.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a proposta de 

decisão de aprovação condicionada do projeto de arquitetura de 

construção de piscinas descobertas destinadas a equipamento 

desportivo, lazer e recreio, como solicitado pelo requerimento nº 

901/21 e posteriores, nos termos do descrito nos artigos 20.º e 23.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e ulteriores alterações. 

O condicionamento da aprovação provém dos condicionamentos das 

entidades externas ao Município, consultadas em razão das servidões e 

restrições de utilidade pública a que o requerente deverá dar 

cumprimento integral. ----------------------------------------------- 

8.2. De acordo com o ponto 4.º, do artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro e ulteriores alterações, dispõe o interessado 

do prazo de seis meses para apresentar projetos de especialidades, 

conforme estabelecido no ponto 16.º do anexo I, da Portaria n.º 

113/2015, de 22 de abril. ------------------------------------------ 

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

Parecer da APA, ofício nº S025679-202204-ARHN.DDI. ---------------- 

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

Chaves, 19 de abril 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 26.04.2022: ----- 

Visto. Atentos aos fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, sou a propor que superiormente seja adotada decisão 

conducente à aprovação do projeto de arquitetura condicionado aos 

pareceres externos ao  município, referente à operação urbanística em 

presença (Edificação de um complexo de piscinas descobertas destinadas 

a equipamento desportivo, lazer e recreio, a situar no Lugar do 

Salgueiro, em Valdanta, nos termos e para os efeitos preconizados no 

item “8 – Proposta de Decisão”, deste documento. -------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR.º NUNO VAZ, 

DATADO DE 27.04.2022: ----------------------------------------------- 

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. APRESENTA DE PROJETO DE ESPECIALIDADES A ASSOCIAÇÃO PARTICULAR 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE TRONCO – PROCESSO Nº 472/07 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 885/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 27.04.2022. –------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1- INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 
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1.1- Através dos requerimentos n.º 250/22, 644/22 e 1055/22, referente 

ao processo n.º 472/07, a “Associação Particular de Solidariedade 

Social de Tronco”, na qualidade de proprietária, apresenta projetos 

de especialidades, relativos a obras de ampliação18 de um edifício, 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)”, sito, na rua  de São Martinho - 

Tronco, freguesia de Tronco 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 1.450,00 m2, está inscrito na 

matriz urbana com o n.º 419-P e descrito na conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 448/20071102, da freguesia de Tronco. ------------- 

1.3- ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

1.3.1- Alvará de obras de construção n.º 164/09, para construção de 

um edifício destinado a Prestação de Serviços - “Lar de terceira idade 

e Serviço de apoio domiciliário”, com a área bruta de construção de 

992,95 m2, distribuídos por dois pisos – cave e r/chão. ------------- 

1.3.2- Nova licença n.º 113/12, sem aumento de área. ---------------- 

1.3.3- Alvará de autorização de utilização n.º 52/18, para “Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD)”. ------------------------------------------------------------ 

1.3.4- O requerente apresentou sob o requerimento n.º 2495/20, pedido 

de aprovação do projeto de arquitetura de uma operação urbanística de 

edificação, consubstanciada, em obras de ampliação, de um edifício 

destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas idosas e SAD”, 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 

Dezembro de 2020. -------------------------------------------------- 

2- ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

2.1- NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------- 

2.1.1- O pedido apresentado sob o requerimento n.º 250/22, 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 35 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. ---------- 

2.2.2- Por outro lado, sobre o prédio impende uma restrição adveniente 

da sua localização, em áreas de proteção a conjuntos patrimoniais – 

Aglomerados com núcleo tradicional a preservar – anexo 4 – de acordo 

com o descrito no artigo 65.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

3- ANÁLISE DO PEDIDO/PARECER ---------------------------------------- 

3.1- O requerente propõe, para o prédio urbano, os seguintes parâmetros 

urbanísticos: ------------------------------------------------------ 

- Área do lote = 1.450,00 m2; -------------------------------------------------------------- 

- Área de implantação da ampliação = 43,60 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção da ampliação = 43.60 m2; ----------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 1; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 1; -------------------- 

- Utilização prevista = “ERPI e SAD”; ------------------------------- 

                                                           
18 «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; --------------------------------------------------------- 
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- Cércea =3,50 m; --------------------------------------------------- 

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 Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a 

qual, emitiu parecer favorável datado de 2022-03-08, nos termos da 

informação anexa ao processo; --------------------------------------- 

3.3.3 - Instituto da Segurança Social, I.P., a qual, emitiu parecer 

favorável datado de 2022-03-17, 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; ---------------------------------------- 

4 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

4.1- De acordo com o n.º 4, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 264,65 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 

261,56 euros. ------------------------------------------------------- 

4.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 526,21 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado no quadro I (taxas administrativas) do anexo I. -------  

4.4- Associação Particular de Solidariedade Social de Tronco, 

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; ------------------------------------------------------ 



                                                                F. 68 

                                                                  _____________________ 

 
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- Associação Particular de Solidariedade Social de Tronco é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, sob a forma de 

associação, tem a sua sede em Tronco no concelho de Chaves, 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 Associação Particular de 

Solidariedade Social de Tronco, a mesma tem por objetivo social, criar 

e manter, centro de dia, centro de noite, apoio domiciliário e apoio 

à infância e juventude, criando e mantendo um centro de atividades de 

tempos livres. ------------------------------------------------------ 

4.10- A operação urbanística, em apreciação, - obras de construção, 

de um edifício, destinado a “Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

e Apoio Domiciliário” -, enquadra-se no escopo social da Associação 

Particular de Solidariedade Social de Tronco. ----------------------- 

4.11- A situação contributiva da Associação Particular de 

Solidariedade Social de Tronco 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 Associação 

Particular de Solidariedade Social de Tronco, 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- Entende-se não ser necessário o parecer da Divisão de Ambiente 

(DA), pelo facto de as alterações ao projeto apresentadas, não 

implicarem alterações ao projeto de abastecimento de águas e de águas 

residuais, licenciados ao abrigo do Alvará de obras de construção n.º 

164/09. ------------------------------------------------------------ 

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 ampliação 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 

previa 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 
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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 ampliação de um edifício destinado a, 

“Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio 

Domiciliário (SAD)”; ------------------------------------------------ 

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, a “Associação Particular de Solidariedade Social de Tronco”, 

do pagamento das seguintes taxas: ----------------------------------- 

6.3.1.1- Taxas de infraestruturas urbanísticas, associadas, às obras 

de construção de um edifício destinado a “Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas (ERPI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)”, no valor 

de 264,65 € (duzentos e sessenta e quatro euros e sessenta e cinco 

cêntimos); --------------------------------------------------------- 

6.3.1.2- Taxas administrativas associadas à realização da operação 

urbanística de edificação que se pretende levar a efeito, no valor de 

261,56 € (duzentos e sessenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos); 

6.4- Caso seja adotada a decisão proposta no anterior ponto 6.1.3, de 

isentar a Associação Particular de Solidariedade Social de Tronco, do 

pagamento das taxas de infraestruturas urbanísticas e administrativas, 

aplicáveis à operação urbanística, dê-se conhecimento à Divisão de 

Gestão Financeira da decisão. --------------------------------------- 

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 

aditamento, ao alvará de obras de construção n.º 164/09, 

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

Edifício de “Prestação de serviços”: -------------------------------- 

- Área do lote = 1.450,00 m2; -------------------------------------------------------------- 

- Área de implantação da ampliação = 43,60 m2; ---------------------- 

- Área bruta de construção da ampliação = 43.60 m2; ----------------- 

- Número de pisos acima da cota de soleira = 1; --------------------- 

- Número de pisos abaixo da cota de soleira = 1; -------------------- 
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- Utilização prevista = “ERPI e SAD”; ------------------------------- 

- Cércea =3,50 m; --------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

 

           

    s/n C/m2 Custo (C) 

REDE VIÁRIA 

Faixa de rodagem         

 - Semipenetração betuminosa 0 0,27 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,16 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 1 0,22 0,22   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,10 0,00   

 - Betão  0 0,22 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,20 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,39 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de 

betão) 0 0,19 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,29 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,27 0,27   

REDE DE ESGOTOS   1 0,38 0,38   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 10 0,52 5,20   

       
C - Custo das obras existentes na via pública   6,07      

A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   43,6 m2 

      

 

Ampliação de edifícios de habitação, 

comércio, serviços e indústria     

  - n.º 4 do artigo 25.º      

 T = C x A   T = 264,65   € 

 

QUADRO II ----------------------------------------------------------- 

- Cálculo das Taxas Administrativas      ---------------------------- 

 

  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.º 17 
Emissão de aditamento ao alvará     40,80 € 

n.º 16 
Prazo de execução da obra, por cada mês  6 12,45€ 74,70 € 

    n.º18 
Aumento de área, acresce por m2 adicional 43,60 3,35 € 146,06 € 

  TOTAL      261,56 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………….∑ 264,65 € + 261,56 = 526,21  

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

Chaves, 27 de Abril 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 27.04.2022: -----  

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) e Serviço Apoio 

Domiciliário (SAD), a situar em Tronco, nos termos e para os efeitos 

expressos no item “6. Proposta de Decisão”, deste documento. --------  

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 29.04.2022: ----------------------------------------------------- 

Defiro pedido de licenciamento da operação urbanística a que se reporta 

a informação técnica infra, nos termos e com os fundamentos constantes 
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da mesma, dando, assim, acolhimento ao sentido de decisão expresso no 

parecer nela exarado pela Chefe da DOTGU. --------------------------- 

Quanto à proposta de decisão de isenção do pagamento de taxas de 

licenciamento ínsita na aludida informação técnica, deve a mesma ser 

submetida à apreciação e deliberação do órgão executivo municipal. - 

Notifique-se a interessada do teor da presente decisão administrativa. 

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. ALTERAÇÃO À LICENÇA DO LOTEAMENTO Nº 18/86 NA VINHA DA PORTA, 

EM SÃO PEDRO DE AGOSTÉM, DO REQUERENTE JOAQUIM LOPES FONTES – PROCESSO 

Nº 567/14 – INFORMAÇÃO Nº 981/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA 

CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 06.05.2022. ---------------------  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------ 

1.1- Pretensão: ----------------------------------------------------- 

O Sr. Joaquim Lopes Fontes através do requerimento n.º 890/22, de 

setembro, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º 2355/SCOU/2021. ------------------------------ 

1.2- Localização ---------------------------------------------------- 

O loteamento com alvará n.º 18/86, localiza-se na Estrada Nacional EN2 

ao Km3+500LE- São Pedro de Agostém, em Chaves. ----------------------    

II – ANTECEDENTES --------------------------------------------------- 

2.1-Nos termos do disposto no artigo 27º e 74º, ambos do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 136/14, de 9/9, foi emitido em 24 de março de 2016, o 

1º Aditamento ao alvará de loteamento nº 2/2000, promovido pelo Srº 

Joaquim Lopes Fontes, Álvaro Lopes Fontes e Paulo Dionísio de Sá, na 

qualidade de proprietários dos lotes nº 7 e 8, 4 e 5 e 2 e 3, 

respetivamente. ---------------------------------------------------- 

2.2-A caução a que se refere o artigo 54º do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16/12, na sua versão final, foi prestada mediante a garantia 

bancária (Operação nº 0249.008422.293), emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A, no valor de € 76 202,78 ( setenta e seis mil duzentos 

e dois euros e setenta e oito cêntimos), em 8 de janeiro de 2016. --- 

2.3-Para realização das obras de urbanização, os interessados detinham 

o prazo de 12 meses, conforme cominado no referido título. --------- 

2.4-A área cedida ao domínio público pela emissão do alvará de 

loteamento nº 18/86 foi de 126,00 m2, para as entradas aos lotes 

inicialmente criados (Lote nº 1 ao lote nº 8), a partir da EN 2. ---- 

2.5-A área cedida ao domínio público, decorrente da 1º alteração à 

licença, titulada pelo 1.º Aditamento ao alvará de loteamento nº 18/86, 

foi de 493,00 m2, para execução do acesso ao lote nº 2 e ao lote nº 

11. ---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Joaquim Lopes Fontes através do requerimento n.º 2856/20, de 

setembro, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º1468/SCOU/2021, tendo recaído a informação n.º 

2355/SCOU/2021. ---------------------------------------------------- 

III – CARACTERIZAÇÃO DA PRETENSÃO ----------------------------------- 

No processo registado com o nº 567/14, constata-se a existência dos 

seguintes pareceres: ------------------------------------------------ 
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►Parecer favorável relativo à receção provisória das infraestruturas 

de eletricidade, tituladas pelo 1º Aditamento ao Alvará Nº 18/86, a 

folhas nº 466 à nº 471. --------------------------------------------- 

►Certificado de Inspeção, REDES E RAMAIS (787/2016), emitido pela 

INTERVERTICAL, Lda. reconhecida pela Direção Geral de Energia ao 

abrigo do despacho nº 4395/2010, declarando ter inspecionado em 30-

05-2016, a Rede de distribuição de gás no Loteamento, situado no Lugar 

da Vinha Velha, confrontante com a E.N 2 ao Km 3 + 500, freguesia de 

São Pedro de Agostém, Concelho de Chaves, a folha nº 429. ----------- 

►Relatório de Inspeção, (Processo IG-822/16), emitido pela 

INTERVERTICAL, Lda. em 30-03- 2016, constante no processo nº 424 ao 

nº 429. ------------------------------------------------------------- 

►Parecer emitido a 29/07/2020 com intenção de indeferimento da 

Infraestruturas de Portugal - IP, DRP-Direção de Serviços de Redes e 

Parcerias, Gestão Regional de Vila Real e Bragança. ----------------- 

Considerando o parecer emitido a 29/07/2020 pelas Infraestruturas de 

Portugal - IP, DRP-Direção de Serviços de Redes e Parcerias, Gestão 

Regional de Vila Real e Bragança com a intenção de indeferimento, 

prendia-se com os arranjos exteriores, nomeadamente a altura da sebe 

não se encontrar a 1,50 m de altura. Esta situação deveu-se, por lapso, 

aos serviços operativos da Câmara Municipal que procederam ao corte e 

aparamento da mesma. No entanto, os mesmos foram informados que terá 

de ser a sebe mantida a uma altura mínima de 1,50m. ----------------- 

IV – CONSIDERAÇÕES DO PARECER --------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em atenção o solicitado pelo promotor através 

do requerimento n.º 2856/21, - REDUÇÃO DA CAUÇÃO – referente às obras 

de urbanização tituladas pelo 1º Aditamento ao Alvará nº 18/86, cumpre 

informar que: ------------------------------------------------------- 

O proponente veio a processo apresentar os seguintes elementos com 

vista à apreciação do pedido de receção provisória das obras de 

urbanização: ------------------------------------------------------- 

►Livro de obra referente às infraestruturas; ------------------------ 

►Termo de responsabilidade do diretor das obras de urbanização, nos 

termos do disposto nº 1 do artigo 63º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação; ---------------------------------------------------- 

►Termo de responsabilidade de execução das Infraestruturas ITUR, de 

acordo com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 43º do Decreto-

Lei nº 123/2009, de 21/5, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

92/2017, de 31/7. --------------------------------------------------- 

►No âmbito da realização das obras, e dadas as alterações ao traçado 

das infraestruturas de Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de 

Águas Residuais Domésticas, Pluviais e Valorização Paisagística, e 

plano de sinalização e redes de ITED e ITUR, a promotora apresenta CD, 

com os referidos traçados finais, de acordo com o disposto no artigo 

13º do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação. -------- 

V – ANÁLISE DO PEDIDO ----------------------------------------------- 

Por leitura do Auto de Receção Provisória, datado de 20/12/2016, e 

constante no processo, o qual se reproduz na presente informação 

técnica para todos os efeitos legais, conclui-se que as obras de 

urbanização executadas em espaço de domínio público e na área cedida 

ao domínio público, nomeadamente a execução de Arruamentos, as Redes 

de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas Residuais Domésticas, 

Pluviais e Valorização Paisagística, não se encontravam executadas de 

acordo com os projetos licenciados. --------------------------------- 

Considerando o auto de vistoria a 26/07/2021, constata-se que as telas 

finais referentes às Redes de Abastecimento de Água, Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas, Pluviais se encontram executadas em obra, bem 
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como existe um assentamento no pavimento junto às válvulas de 

seccionamento de abastecimento de água e gás aos lotes que carecem de 

intervenção para retificação. ------------------------------------ 

Assim, e considerando que na informação técnica n.º1468/SCOU/2021, 

constava o ponto em que o promotor deveria dar cumprimento ao teor do 

mencionado auto de vistoria a 26/07/2021, nomeadamente ao ponto 3 no 

qual  foi referido “existe um assentamento  no pavimento junto às 

válvulas de seccionamento de abastecimento de água e gás aos lotes que 

carecem de intervenção para retificação “. -------------------------- 

Agora, através do requerimento apresentado, o proponente nada refere 

sobre a execução destas obras, pelo que foi solicitado à DOP que 

procedesse à sua verificação, tendo a mesma constatado que não houve 

qualquer alteração à situação existente, aquando da deslocação ao 

local a 26/07/2021, conforme consta do auto de vistoria de 14/12/2021.  

O Sr. Joaquim Lopes Fontes através do requerimento n.º 890/22, de 

setembro, apresenta elementos para cumprimento do solicitado na 

informação técnica n.º 2355/SCOU/2021, tendo sido solicitado à DOP que 

procedesse a nova  verificação, tendo sido emitido o auto de vistoria 

a 03/05/2022 no qual refere que foram corrigidos os assentamentos no 

pavimento, não se vendo qualquer inconveniente na receção provisória 

das obras de urbanização. ------------------------------------------- 

Considerando todas as razões que levaram ao indeferimento da proposta 

na informação n.º 1468/SCOU/2021 se encontram sanadas, estando, por 

conseguinte, em condições de ser deferida a receção provisoria das 

obras de urbanização referentes ao alvará de loteamento n.º 18/86. -- 

VI – PROPOSTA DE DECISÃO -------------------------------------------- 

Em coerência com o enunciado, e atendendo às razões de fato e de 

direito, julgo, salvo melhor que a decisão deverá ser praticada, nos 

termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o 

agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária do 

aludido órgão administrativo, para a emissão de competente decisão 

administrativa de: -------------------------------------------------- 

6.1- Aprovação da receção provisória das obras de urbanização. ------ 

6.2- A câmara municipal deve proceder a redução da garantia bancária 

existente no Município (no valor de 76 202,78 €), valor este a ser 

reduzido correspondente ao 1.º ano, 30% do valor de 76 202,78 €, o 

qual corresponde a 22 860,83 €. Esta restituição será efetuada após o 

pagamento da taxa no valor de 111,35 €. ----------------------------- 
VALOR DA CAUÇÃO/GARANTIA 

EXISTENTE NO MUNICIPIO 

ANOS VALOR A LIBERTAR 

76 202,78 €, 1.º ano, 30 /prct. do valor da caução; 22 860,83 €. 

76 202,78 €, 2.º ano, 30 /prct. do valor da caução 22 860,83 €. 

76 202,78 €, 3.º ano, 15 /prct. do valor da caução 11 430,42 €. 

76 202,78 €, 4.º ano, 15 /prct. do valor da caução 11 430,42 €. 

76 202,78 €, 5.º ano, do restante 7 620,28 € 

6.3 - A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 111,35 

€, respeitante à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo 

com o disposto no nº 3 do artigo 76º da tabela de Taxas em vigor no 

Município de Chaves, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas devidas pela Realização de Operações Urbanísticas, em vigor e 

publicado em Diário da República em 22-07-2011. --------------------- 

6.4- Após o pagamento das taxas acima referidas, comunique-se à Caixa 

Geral de Depósitos, S.A. para redução da garantia bancária (o nº 

0249.008422.293), emitida no valor de 76 202,78 € para 53 341,95 €. - 

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

Chaves, 06 de Maio de 2022 ------------------------------------------

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira. ------------------ 
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DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 06.05.2022: -----  

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 

06.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

2.16. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LICENÇA ESPECIAL DE 

LEGALIZAÇÃO NA QUINTA VALE DO ZIRMA EM NANTES – DE NORMA SALES BASTOS 

- PROCESSO Nº 295/22 – INFORMAÇÃO Nº 976/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CONCEIÇÃO MARTINS, DATADA DE 05.05.2022. ----------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I– Pretensão -------------------------------------------------------- 

A pretensão incide sobre um pedido de Legalização de uma habitação 

unifamiliar composta por 2 piso, e com área bruta de construção de 

689,00 m2, anexo com 151,60 m2 e ainda piscina, num terreno sito na 

Quinta do Vale da Zirma, Freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves. --- 

II- Antecedentes ---------------------------------------------------- 

A Sr.ª Norma Sales Bastos possui uma certidão de compropriedade do 

terreno com artigo matricial n.º 982, registo da conservatória n.º 

987/19970404 para o local em causa, emitida a 25/11/2021. ---------- 

Através do requerimento n.º783/22, apresenta projeto  referente a um 

pedido de Legalização de uma habitação unifamiliar composta por 2 

piso, e com área bruta de construção de 689,00 m2, anexo com 151,60 

m2 e ainda piscina, num terreno sito na Quinta do Vale da Zirma, 

Freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves, sobre a qual recaiu a 

informação n.º 659/SCOU/2022. --------------------------------------- 

III – Localização da Pretensão --------------------------------------  

De acordo com as plantas apresentadas, o terreno localiza-se na Quinta 

do Vale da Zirma, Freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves. ---------- 

IV- Enquadramento Urbanístico --------------------------------------- 

4.1 Instrumentos de Gestão Territorial Aplicável -------------------- 

4.1.1- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

295/22 – o terreno situa-se de acordo com a Planta de Ordenamento do 

Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor na Classe 4- Espaços Agrícolas 

e Florestais, Categoria 4.3-Espaços Agroflorestais e na Subcategoria 

4.3.A- Espaços Agroflorestais Comuns. ------------------------------- 

4.1.2- De acordo com a localização constante do processo – Proc.º n.º 

295/22 – o terreno situa-se de acordo com a Planta de Condicionantes 

do Plano Diretor Municipal (PDM), não possui condicionantes. -------- 

4.2- Normas Legais em Vigor – Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação --------------------------------------------------------- 

O processo enquadra-se no preceituado no artigo 102º -A do Dec-Lei 

136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como se enquadra com o disposto 

no art.º 73-C do Reg. N.º732/95 de 22 de Outubro (RMUE). ------------ 

V – Descrição da Intervenção ---------------------------------------- 
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O requerente pretende a legalização nos termos do disposto no n.º4 do 

artigo 73-C do RMUE, e o preceituado no artigo 102.º-A do RJUE para a 

habitação unifamiliar com emissão  da licença especial de legalização, 

em virtude de a obra não se encontrar ainda concluída. -------------- 

A legalização refere-se à edificação na sua totalidade, isto é, com 

área bruta de construção de 689,00m2, composta por 2 pisos, um anexo 

com área de 151,60 m2 e ainda uma piscina com área de 64,00 m2, sendo 

a área bruta total a legalizar 904,6 m2. ---------------------------- 

A certidão de registo predial apresentada, registo n.º 987/19970404, 

refere o prédio urbano com área de 40 000,00 m2 e o levantamento 

topográfico, bem como a memória descritiva apresentada refere que o 

terreno possui uma área de 42 295,00 m2. ---------------------------- 

V –Análise Processual ----------------------------------------------- 

Através do requerimento n.º783/22, a requerente solicita a legalização 

nos termos do disposto no n. º4 do artigo 73-C do RMUE, e o preceituado 

no artigo 102.º-A do RJUE para a habitação unifamiliar, com emissão  

de licença especial de legalização,  dado o mesmo contemplar obras. - 

A edificabilidade inserida em parcelas não submetidas à disciplina dos 

instrumentos urbanísticos, terá que cumprir o disposto no n.º1 do 

artigo 37.º do regulamento do PDM : --------------------------------- 

Artigo 37.º Edifícios destinados a habitação ------------------------ 

1 — Só poderão ser autorizadas novas edificações destinadas a habitação 

que se localizem em parcelas para as quais seja apresentada prova 

documental de que a área da parcela é de pelo menos 40 000 m2 ou 20 

000 m2 , conforme se localize, respetivamente, dentro da área de 

proteção à zona urbana de Chaves delimitada na planta de ordenamento 

ou fora daquela área. ----------------------------------------------- 

 2 — Verificada a condição expressa no número anterior e ainda os 

requisitos gerais estipulados no n.º 2 do artigo 35.º, as edificações 

a autorizar deverão obedecer às seguintes regras:  

a) O conjunto edificado poderá albergar uma só habitação unifamiliar; 

b) A área bruta de construção máxima admissível para o conjunto 

edificado é a que corresponde à aplicação do Ic = 0,05 m2 /m2 à área 

da parcela; ---------------------------------------------------------   

c) O conjunto edificado tem de garantir um afastamento mínimo de 200 

m a qualquer instalação agropecuária já existente, salvo se esta se 

situar dentro da própria parcela e estiver devidamente licenciada;  

d) As edificações novas implantar – se -ão a uma distância mínima de 

10 m de qualquer estrema de parcela; --------------------------------  

e) As edificações novas não poderão ultrapassar a altura de 7,5 m;  

f) A área total do solo impermeabilizado pelas edificações, anexos, 

pátios e outros recintos exteriores pavimentados não poderá exceder 8 

% da área da parcela integrada nesta classe. ------------------------ 

O projeto de arquitetura apresentado não se encontrava devidamente 

instruído no que diz respeito ao disposto no n.º4 e 5 do artigo 73-C 

do RMUE e ainda o disposto anexo III do mesmo regulamento. ---------- 

Assim, através do requerimento n.º1154/22, veio o proponente 

apresentar os elementos solicitados, pelo que em termos instrutórios 

se encontram sanadas as deficiências. ------------------------------- 

No diz respeito às discrepâncias nas áreas do terreno, entre o 

levantamento topográfico e o documento comprovativo, é referido na 

memória descritiva que irão ser objeto de retificação as áreas 

constantes. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, para o efeito de análise processual, a área a ter 

em conta é a área registada, isto é de 40 000,00m2. ----------------- 
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Trata-se, pois de uma edificação existente, com execução de obras, 

enquadrando-se assim, no n.º 3 do artigo 102-A do RJUE, bem como no 

n.º 4 do art.º 73-C do RMUE. ---------------------------------------- 

No processo em causa encontra-se o projeto de arquitetura e termos de 

responsabilidade de acordo com a legislação aplicável ao pedido em 

apreço, sendo possível a legalização, dado que cumprem os parâmetros 

urbanísticos previstos nos instrumentos de gestão territorial e normas 

legais aplicáveis. -------------------------------------------------  

A legalização da edificação existente, com execução de obras, 

enquadra-se no n.º 2 do artigo 102-A do RJUE, bem como no n.º 4 do 

art.º 73-C do RMUE, com a emissão de licença especial de Legalização. 

Considerando que todos os elementos que compõem o projeto apresentado 

estão em conformidade com o projeto proposto para a sua legalização e 

execução da obra; --------------------------------------------------- 

Considerando que a área a legalizar é inferior à máxima admissível 

pelo cumprimento da alínea b) do n.º 2 do artigo 37 do Reg. do PDM 

(40 000,00x0,05 = 2 000,00 m2), dado que pretende legalizar apenas 

904,6 m2. ----------------------------------------------------------- 

VI – Responsabilidade ----------------------------------------------- 

O projeto de arquitetura está instruído nos termos e disposto no n.º 

8 do artigo 20.º do RJUE, constituindo assim, garantia bastante do 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. ---------- 

VII – Considerações Fundamentadas da Proposta de Decisão ------------ 

Considerando que o projeto de arquitetura e especialidades 

apresentados se encontram em conformidade com o disposto no n.º 1 do 

artigo 20.º do Dec-Lei 136/2014, de 9 de Setembro (RJUE), bem como 

fazem parte os Elementos instrutórios III, constantes do n.º 15 do 

Anexo I da Portaria 113/2015, de 22 de Abril. -----------------------  

Considerando que o projeto de arquitetura apresentado se adequa com 

as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente a inserção 

urbana, com o regulamento do PDM. ---------------------------------- 

Considerando que fazem parte dos processos os projetos de 

especialidades, inerentes às obras a legalizar; --------------------- 

Considerando que o procedimento de emissão da licença especial de 

legalização a que se refere o n.º 4 do artigo 73º.-C do RMUE deverá 

ser instruído, em tudo o que se refere às obras a executar, com os 

elementos definidos na Portaria 113/15, em conformidade com o 

preceituado no nº.18 do retrocitado artigo. ------------------------- 

VIII – Proposta de Decisão ------------------------------------------ 

Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está enquadrada 

ao abrigo do regime de legalização de operações urbanísticas, regulado 

no art.º 102-A do RJUE, deverá a mesma ser praticada, nos termos 

legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se assim, o agendamento deste 

assunto para uma próxima reunião ordinária do aludido órgão 

administrativo; ---------------------------------------------------- 

1- Propor a emissão da competente decisão administrativa de aprovação 

de licença especial de legalização de habitação com área bruta de 

construção de 689,00, composta por 2 pisos um anexo com área de 151,60 

m2 e ainda uma piscina com área de 64,00 m2, sendo a área bruta total 

a legalizar de 904,6 m2. -------------------------------------------- 

Caso a Câmara Municipal delibere deferir o presente pedido de 

legalização das obras de Legalização das duas varandas, o interessado 

deverá, nos termos do preceituado no n.º 4 e 13, do artigo 73.º-C, do 

Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, requerer a sua 

emissão de alvará de licença especial de legalização, dando 

cumprimento ao ponto 1 do artigo 76.º do RJUE, instruído de acordo com 
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o disposto n.º3 da Portaria n.º 113/15, nomeadamente os seguintes 

elementos: ---------------------------------------------------------  

n) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos 

danos emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 

n.º 100/97, de 13 de setembro; -------------------------------------  

o) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível;  

p) Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de 

obra e pelo diretor de obra;      ----------------------------------- 

q) Número do alvará ou de registo emitido pelo InCI, I. P., que confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------  

r) Livro de obra, com menção de termo de abertura; ------------------  

s) Plano de segurança e saúde;    ----------------------------------- 

t) Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, 

de 24 de julho. ---------------------------------------------------- 

Deverá o empreiteiro, enquanto responsável pela produção de resíduos 

de construção e demolição (RCD), ter conjuntamente com o livro de 

obra, o registo de dados de RCD, de acordo com o modelo constante do 

anexo II, do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. --------------- 

IX – Das Taxas Devidas para a realização e reforço e manutenção de 

infraestruturas urbanísticas ---------------------------------------- 

Os custos centrados nos procedimentos de aprovação e execução das 

operações urbanísticas estão, manifestamente, associados ao dever de 

liquidação e cobrança das respetivas taxas urbanísticas e ou 

compensações, para além dos inerentes custos administrativos 

relacionados com a sua tramitação procedimental. Estas taxas são 

objeto de cálculo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 

Capítulo V do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas devidas 

pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010). ---- 

 

Taxa de infraestruturas urbanísticas (T) 

---------           

 

QUADRO I       custos (C)     

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

  Faixa de rodagem             

REDE VIÁRIA 

 - Semipenetração 

betuminosa   0   14,21 0,00 €/m 

 - Betão betuminoso   6,0   19,33 115,98 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 0   17,63   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       171,71   €/m  
m - frente do terreno que 

confronta com a via pública       150,00 ml 

        

 Moradia unifamiliar        

 

 - alínea a) do n.º 1 do 

artigo 24.º        

 T = C x m x 0,25       TOTAL = 6 439,13   € 

 

X – Das Taxas Administrativas Devidas pela Emissão de Alvará 

De acordo com o preceituado no artigo nº117 do RJUE, bem como o 

disposto no artigo 24 do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

devidas pela realização de Operações Urbanísticas (RLCTOU nº 314/2010) 
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e a aplicar no concelho de Chaves, foi efetivada de acordo com os 

seguintes mapas de medição: ----------------------------------------- 

 
  Descrição Un. Taxa Valor 

Capítulo II EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO       

Secção IV EDIFICAÇÕES       

Subsecção 

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 2 Para habitação unitifamiliar e bi-familiar, por fogo       

a)  Até 250 m2 0 79,75 € 0,00 € 

b)  De 251 m2 a 500 m2 0 91,10 € 0,00 € 

c) 

 Superior a 500 m2 
1 

102,60 

€ 
102,60 € 

n.º9    Para equipamentos privados de lazer, acresce ao 

valor eferido em 1 
   

               

a) Piscinas por metro quadrado de construção  
64,00 11,35 € 726,40 €  

n.º 11-  Anexos, garagens ou lugares de aparcamento etc, 

acresce ao valor eferido em 1, por m2 
151,60 1,05 € 159,18 € 

n.º 16 Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração 12 12,45 € 149,40 € 

  TOTAL       1205,98 € 

 

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

Chaves, 5 de Maio de 2022 ------------------------------------------- 

A Técnica Superior, Conceição Martins, Engenheira Civil. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 06.05.2022: -----  

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 

06.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

VI 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1.1. LOTE 2: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA NUNO ALVARES (PAMUS 1.4) – 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES – 2.º ANO --------------------------------------

Foi presente a informação nº 270/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves iniciou um procedimento concursal, tendo como 
objeto a adjudicação da empreitada “Lote 2: Requalificação da Avenida 

Nuno Álvares”.------------------------------------------------------ 

2. De harmonia com deliberação Camarária do dia 18 de agosto de 2017, 
o Município de Chaves adjudicou à empresa “ASG, Construções e Granitos, 

Lda”, a execução da referida empreitada.----------------------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura do 
competente contrato administrativo de obras públicas no dia 2 de 

novembro de 2017.---------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 
firma adjudicatária encontra-se fixado em 749.527,95€ (Setecentos e 

quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete euros e noventa e cinco 

cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições:-------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 180 dias.------------------------------ 

5. O auto de consignação é de 20 de novembro de 2017.---------------- 
6. A aprovação do plano de trabalhos foi comunicada 29 de novembro 

de 2017.------------------------------------------------------------ 

7. A obra foi ainda objeto de um contrato adicional relativo a erros e 
omissões do projeto no valor de 25.359,00€.-------------------------- 

8. A receção provisória foi efetuada no dia 4 de junho de 2019.------ 
9. Tendo decorrido mais de 2 anos após a receção provisória da 

empreitada, a empresa adjudicatária vem solicitar a liberação da 

caução, no valor de 30% de acordo com o estabelecido na alínea b) do 

artigo 295º do CCP.-------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1 - Face ao solicitado, procedeu-se à inspeção técnica dos trabalhos 

da empreitada, tendo detetado deficiências nas grelhas das caldeiras 

das árvores pelo que foi elaborada uma informação (inf. n.º 91/2022) 

no sentido de não proceder à liberação de cauções.------------------- 

2 – A empresa veio, através de ofício que deu entrada nos serviços de 

expediente geral do Município de Chaves com o n.º 5072 de 26/4/2022 

refutar a sua responsabilidade nas anomalias indicadas, alegando que 

as referidas deficiências, que consistem no levantamento das grelhas, 

se deve ao desenvolvimento das raízes que ao se desenvolverem nesse 

local provocam o levantamento do solo e, consequentemente, da grelha 

que aí se encontra colocada (ofício em anexo).----------------------- 

3 – Tendo-se constatado que as razões apontadas pelo empreiteiro são 

válidas e não havendo mais a apontar, poderá ser efetuada a liberação 

parcial da caução.--------------------------------------------------- 

4 - O empreiteiro, no ato de assinatura do contrato, prestou caução 

Garantia Bancária GAR/17301515, do Banco BPI, do dia 4 de setembro de 

2017, no valor de 5% do valor do contrato, correspondente a 37.476,40€. 

5 - Foram ainda efetuadas retenções de 5% do valor de cada auto de 

medição conforme quadro seguinte:------------------------------------ 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 2 157,10 € 107,86 € 

2 6 985,90 € 349,30 € 

3 5 796,80 € 289,84 € 

4 11 975,72 € 598,79 € 

5 41 414,90 € 2 070,75 € 

6 8 920,10 € 446,01 € 

7 34 958,20 € 1 747,91 € 

8 18 606,80 € 930,34 € 

9 34 852,25 € 1 742,61 € 

10 14 669,15 € 733,46 € 

11 16 750,00 € 837,50 € 

12 9 512,70 € 475,64 € 

13 34 707,30 € 1 735,37 € 

14 33 078,70 € 1 653,94 € 

15 23 554,30 € 1 177,72 € 

16 8 300,00 € 415,00 € 

17 28 139,50 € 1 406,98 € 

18 40 102,50 € 2 005,13 € 

19 21 847,00 € 1 092,35 € 

20 42 710,98 € 2 135,55 € 

21 22 588,50 € 1 129,43 € 
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22 13 776,20 € 688,81 € 

23 4 700,00 € 235,00 € 

24 10 481,60 € 524,08 € 

25 23 811,30 € 1 190,57 € 

26 42 558,31 € 2 127,92 € 

27 22 012,99 € 1 100,65 € 

28 14 440,09 € 722,00 € 

29 13 902,31 € 695,12 € 

30 7 481,00 € 374,05 € 

31 24 899,50 € 1 244,98 € 

32 25 121,31 € 1 256,07 € 

33 46 788,84 € 2 339,44 € 

34 1 395,00 € 69,75 € 

35 5 555,00 € 277,75 € 

Total 718.551,85€ 35.927,59€ 

 

6 – A obra foi objeto de um contrato adicional no valor de 25.359,00€, 

tendo efetuado depósito de garantia, na Tesouraria Municipal, no dia 

16/07/2018, através de Guia n.º DRG00/163, no valor de 1.267,95€, 

correspondentes a 5% do valor do contrato adicional. Foram ainda feitas 

as seguintes retenções nos autos: ----------------------------------- 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 5% 

1 13.012,00€ 650,60€ 

2 12.347,00€ 617,35€ 

Total 25.359,00€ 1.267,95€ 

 

7– Foram elaborados dois autos de revisão de preços, com os seguintes 

valores:------------------------------------------------------------ 

 
Auto n.º Valor dos autos Retenção 10% 

RP1 25.727,31€ 2.572,73€ 

Total 25.727,31€ 2.572,73€ 

8 – Em resumo, a situação é a seguinte:------------------------------ 

 
Contrato Tipo Valor Redução 

efetuada 

(30%) 

Redução a 

efetuar (30%) 

Valor 

remanescente 

(40%) 

Contrato 

inicial 

Garantia 

Bancária 

GAR/1730151

5, BPI 

 

37.476,40€ 11.242,92€ 11.242,92€ 14.990,56€ 

Retenção 

nos autos 35.927,59€ 10.778,28€ 10.778,28€ 14.371,03€ 

Contrato 

adicional 

Depósito 

através de 

Guia n.º 

DRG00/163 

 

1.267,95€   380,39€   380,39€    507,17€ 

Retenção 

nos autos 1.267,95€   380,39€   380,39€    507,17€ 

Revisão de 

Preços 

Retenção 

nos autos 2.572,73€   771,82€   771,82€ 1.029,09€ 

Totais  78.512,62€ 23.553,80€ 23.553,80€ 31.405,02€ 

 

III – Da Proposta em Sentido estrito--------------------------------- 

1 - Face ao exposto, propõe-se ao Executivo Municipal que seja a 

autorização da redução das retenções, ao abrigo do n.º 5 do artigo 295 

do CCP, no valor global de 23.553,80€, procedendo-se da seguinte forma: 
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i)  Deverá ser notificado o banco BPI no sentido de reduzir a garantia 
bancária n.º GAR/17301515, no valor de 11.242,92€.------------------- 

ii) Deverá remeter-se cópia da presente informação à Divisão de 

Gestão Financeira, com a finalidade de reembolsar a referida empresa 

no montante de 12.310,88€ (Doze mil, trezentos e dez Euros e oitenta 

e oito cêntimos), respeitante aos valores retidos nos autos de medição, 

revisão de preços e guia de depósito.-------------------------------- 

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

Chaves, 6 de maio de 2022-------------------------------------------- 

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

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª)--------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.06. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2022.05.09. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE 

PERMUTADORES. ------------------------------------------------------ 

Foi presente a informação nº 264/2022, 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:------------------------------------------------ 

• Prazo de execução da obra: 365 dias.------------------------------ 

• Data da consignação: 14/12/2020----------------------------------- 

• A comunicação da aprovação do PSS para a fase de execução da 

obra:23/12/2020----------------------------------------------------- 

5. 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, 

através da instalação de tubagem enterrada, na remodelação da central 
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geotérmica existente para se adaptar às novas exigências e instalação 

de novo sistema de gestão técnica centralizada.---------------------- 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos (alguns ainda em fase de 

projeto de construção nova ou de remodelação) em número total de 24. 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

i.Na presente empreitada estão previstos instalar 11 permutadores, com 

diferentes potencias, dos quais se destacam os seguintes:------------ 

i)Centro Multiusos- Permutador de 170Kw------------------------------ 

ii)Termas de Chaves (Balneário de Chaves)- Permutador de 190Kw------- 

iii)Piscina Municipal (nova)- Permutador de 350 Kw------------------- 

iv)Piscina Municipal (existente)- Permutador de 350Kw--------------- 

ii. Na sequência do projeto de AVAC, elaborado pelo Eng. Carlos 

Laia, para o Centro Multiusos, conclui-se que que a potencia necessária 

para o seu funcionamento é de 195Kw, ou seja, superior à potencia 

considerada na obra da rede de geotermia;---------------------------- 

iii. Ora, considerando que a Piscina Municipal (nova) ainda não se 

encontra em execução e consequentemente não é possível instalar, nesta 

obra, o permutador a ela destinado, o Eng. Joaquim Esteves (Termas de 

Chaves), solicita o seguinte:---------------------------------------- 

i)que o permutador de 170Kw, indicado para o Centro Multiusos, seja 

substituído pelo permutador de 190Kw que estava encaminhado para as 

Termas de Chaves (Balneário de Chaves) e que o permutador da Piscina 

Municipal (nova), seja encaminhado para as Termas de Chaves, alegando 

o que a seguir se transcreve:---------------------------------------- 

O projeto original do Centro Multiusos previa aquecimento a base de 

energia elétrica, e após contacto do Eng. Abel, que por 

indicações superiores, decidiram a alteração para aquecimento 

através da energia geotérmica, sendo que após a execução do novo 

projeto de AVAC verifica-se que é necessária a potência de 195kW (serve 

o permutador de 190kW dado o coeficiente de simultaneidade de 12%).-  

De referir que penso que este permutador não terá custos extras para 

o Município, pois o mesmo está já adjudicado a empresa instaladora, 

mas a Eng.ª estará mais dentro deste assunto.------------------------ 

Seria de todo interessante que o Município diminuísse os custos com 

energia elétrica nuns 80% na manutenção do Centro Multiusos, possível 

com esta alteração.-------------------------------------------------- 

Toda esta informação foi falada e acompanhada pelo projetista que é o 

mesmo da rede geotérmica (Eng. Carlos Laia).------------------------- 

iv.  Segundo informação do Eng. Joaquim Esteves (Termas de Chaves), o 
permutar a instalar na Piscina Municipal (existente), tem potencia 

suficiente para o funcionamento da nova piscina, a construir 

futuramente.--------------------------------------------------------

III – Da Proposta em Sentido estrito -------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto acima enunciadas, propõe-se a aprovação das seguintes 

alterações:--------------------------------------------------------- 

i) Permutador de 170Kw, previsto para o Centro Multiusos (edifício 17), 
ficar de reserva;---------------------------------------------------- 

ii) Permutador de 190Kw, previsto para as Termas de Chaves (edifício 

1-Balneário de Chaves), passar para o Centro Multiusos;-------------- 

iii) Permutador de 350Kw, previsto para a Piscina Municipal (nova) 
(edifício 6), passar para as Termas de Chaves (Balneário de Chaves). 

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

Chaves, 2 de maio   de 2022------------------------------------------ 

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

(Madalena Branco)--------------------------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.05.06. – 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2022.05.09. --------------------------------------------------------

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. ECOVIA DO TAMEGA-3ª FASE/VIDAGO-VILA POUCA DE AGUIAR - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2022. --------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é o consórcio “Norteados, Lda. e Transportes – Tâmega Trans, Lda., no 

valor de 13.049,22€, 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 

2022.05.09. --------------------------------------------------------

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

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 13.049,22 

(Treze mil e quarenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

 

1. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. 

INF.211/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 7. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

22.04.2022: -------------------------------------------------------- 

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. INF.212/DA/2022. -------------- 

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

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

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

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

27.04.2022: -------------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 
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3. SOLICITAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE CONSUMOS. INF.219/DA/2022. ---------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 9. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

02.05.2022: -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo Municipal para deliberação. ------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. INF.222/DA/2022. -------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 10. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

03.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

5. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. INF.224/DA/2022. -------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 11. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

03.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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

 

 

6. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. INF.225/DA/2022. -------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 12. ------------------------------- 

DESPACHO DO VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

03.05.2022: -------------------------------------------------------- 

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 
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1.1. RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ORGÂNICAS ATRIBUÍDA PELO 

MEMBRO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE QUE DEPENDEM (SIADAP 1), RELATIVAMENTE 

AO ANO DE 2021. PROPOSTA N.º 24/GAPV/2022. -------------------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

- De acordo com o art.º 7º do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 

de setembro, que adaptou aos serviços de administração autárquica o 

Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública, 

aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual, 

“A Avaliação do Desempenho é efetuada anualmente, e abrange as unidades 

orgânicas que dependem diretamente dos membros do órgão executivo 

respetivo”. -------------------------------------------------------- 

- Nos termos do art.º 8.º do mesmo diploma legal: ------------------- 

1. “A avaliação do desempenho das unidades orgânicas realiza-se com 

base nos seguintes parâmetros: -------------------------------------- 

a) «Objetivos de eficácia», entendida como medida em que uma unidade 

orgânica atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados 

esperados; --------------------------------------------------------- 

b) «Objetivos de eficiência», enquanto relação entre os bens 

produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados; ----------- 

c) «Objetivos de qualidade», traduzida como o conjunto de prioridades 

e caraterísticas de bens ou serviços que lhes conferem aptidão para 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores. -- 

2. Para avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo são 

estabelecidos os seguintes níveis de graduação: --------------------- 

a) Superou o objetivo; -------------------------------------------- 

b) Atingiu o objetivo; -------------------------------------------- 

c) Não atingiu o objetivo” ---------------------------------------- 

- Nos termos do disposto no art.º 10º do mesmo diploma, a unidade 

orgânica deve apresentar, até ao dia 15 de abril do ano seguinte ao 

que se refere, um relatório do desempenho ao membro do executivo de 

que dependa, evidenciando os resultados alcançados e os desvios 

verificados, tendo em conta os objetivos anualmente fixados, sendo 

acompanhado da informação prevista na mesma disposição. ------------- 

- A avaliação final do desempenho das unidades orgânicas é expressa 

qualitativamente pelas seguintes menções: --------------------------- 

a) Desempenho Bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns; --- 
b) Desempenho Satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 

relevantes; -------------------------------------------------------- 

c) Desempenho Insuficiente, não atingiu os objetivos mais relevantes. 

- De acordo com o estipulado no nº. 3 do artigo 12.º, compete, em cada 

município, à respetiva câmara municipal, ratificar a avaliação das 

unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de que 

dependam; ---------------------------------------------------------- 

- Os membros do Órgão Executivo procederam à avaliação do desempenho 

das Unidades Flexíveis de 2.º Grau, relativamente ao ano 2021, 

constantes da listagem e fichas de avaliação anexas. ---------------- 

Pelo exposto, proponho: --------------------------------------------- 

Em cumprimento do disposto no nº. 3 do art.º 12º.  do Decreto 

Regulamentar nº 18/2009, de 4 de setembro, na sua ulterior redação, a 

ratificação da proposta de avaliação das seguintes Unidades Orgânicas, 

diretamente dependente do Executivo, relativamente ao ano de 2021: -- 
UNIDADE ORGÂNICA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

Unidade Flexível 2.º Grau de Administração Geral Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Gestão Financeira Desempenho Bom 
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Unidade Flexível 2.º Grau de Educação e Ação Social Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Juventude e Desporto Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Desenvolvimento Económico Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau Cultura e Turismo Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Ordenamento do Território e Gestão 

Urbanística 

Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Recursos Operacionais Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Ambiente Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Obras Públicas Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Apoio ao Investidor e Relações Externas Desempenho Bom 

Unidade Flexível 2.º Grau de Projetos e Mobilidade Desempenho Bom 

Nos termos constantes das fichas anexas. ---------------------------- 

Que posteriormente se divulgue o resultado da avaliação, em 

cumprimento do determinado no nº. 1 do art.º 25º. e 26º. do Decreto 

Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, conjugados com o disposto 

na alínea i) do art.º. 5º. da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, 

ambas na reação atual. ---------------------------------------------- 

Chaves, 29 de abril de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

a proposta n.º 24/GAPV/22, de 29.04.2022. --------------------------- 

 

 

1.2. ATRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE AOS 

TRABALHORES AFETOS À CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES. PROPOSTA N.º 45/GAP/2022. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Considerando que o artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, 

que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, criou o suplemento de 

penosidade e insalubridade na carreira geral de assistente operacional 

no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e 

tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro 

de sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga funcional que 

potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco 

potencial agravado de degradação do estado de saúde;----------------- 

Considerando que o suplemento previsto no artigo 24º da Lei nº 75-

B/2020, de 31 de dezembro, a partir de 1 de janeiro de 2022, passa a 

ser regulamentado pelas regras constantes do Decreto-Lei nº 93/2021, 

de 9 de novembro, que estabelece e regula o suplemento remuneratório 

com fundamento no exercício de funções, em condições de penosidade e 

insalubridade, alargando para os trabalhadores que exercem atividade 

de limpezas de canis e recolha de cadáveres animais, bem como os de 

asfaltamento de rodovias;-------------------------------------------- 

Considerando que o artigo 159.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação 

atual, já previa as condições de atribuição de suplementos 

remuneratórios “devidos pelo exercício de funções em postos de 

trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a 

outros postos de trabalho”, sendo certo que no seu n.º 3 destrinça as 

condições de trabalho mais exigentes nos seguintes termos:----------- 

a. De forma anormal e transitória, designadamente as decorrentes de 

prestação de trabalho suplementar, noturno, em dias de descanso 

semanal, complementar e feriados e fora do local normal de trabalho; 

b. De forma permanente, designadamente as decorrentes de prestação de 

trabalho arriscado, penoso ou insalubre, por turnos, em zonas 

periféricas, com isenção de horário e de secretariado de direção. --- 
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Nestes termos, e após competente discussão, apreciação e apresentação 

de contributos - quer em sede dos Serviços de Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho, quer em sede de audição dos representantes dos 

trabalhadores, nomeadamente associações sindicais, em sintonia com a 

previsão constante no n.º 3 do artigo 24.º da Lei nº 75-B/2020, de 31 

de Dezembro, bem como no n.º 4, do artigo 3.º do referido Decreto-Lei 

n.º 93/2021, de 9 de novembro - foi possível de determinar que, ao 

nível dos serviços municipais e atento o quadro legal em vigor, as 

funções inerentes à carreira de Assistente Operacional que preenchem 

os requisitos de penosidade e insalubridade são, designadamente as 

seguintes: --------------------------------------------------------- 

i. Funções inerentes à carreira de Assistente Operacional nas áreas 

de limpeza urbana, saneamento, procedimentos de inumações, exumações, 

transladação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, bem como de 

asfaltamento de rodovias; ------------------------------------------- 

Atento o procedimento enunciado no ponto anterior, teve ainda lugar a 

determinação do nível de penosidade e insalubridade (baixo, médio, 

alto) associada às funções inerentes à carreira de Assistente 

Operacional que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade 

no âmbito dos serviços municipais nos seguintes moldes: ------------- 

i. Nível de penosidade e insalubridade baixo - Funções inerentes à 

carreira de Assistente Operacional nas áreas de limpeza urbana e 

asfaltamento de rodovias; ------------------------------------------- 

ii. Nível de penosidade e insalubridade alto - Funções inerentes à 

carreira de Assistente Operacional nas áreas de saneamento, e dos 

procedimentos de inumações, exumações, transladações, cremação, 

abertura, aterro e arranjo de sepulturas; --------------------------- 

À luz da leitura conjugada das disposições contidas nos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro, importa 

salientar que o valor diário a abonar, por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado em que o trabalhador esteja sujeito às especiais 

condições ora em análise, é o seguinte: ----------------------------- 

i. Ao nível baixo de penosidade e insalubridade corresponde o valor 

de €3,36; ----------------------------------------------------------- 

ii. Ao nível alto de penosidade e insalubridade corresponde o valor 

de €4,99 ou 15% da remuneração base diária; ------------------------- 

Finalmente, e em cumprimento do disposto no n.º 2, do já referido 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro, detém o órgão 

executivo competência para, sob proposta financeiramente sustentada 

do Presidente da Câmara Municipal, definir quais são as funções que 

preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, atento o 

procedimento enunciado nos pontos anteriores, sendo certo que 

anualmente, o empregador público deve identificar e justificar no mapa 

de pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o 

exercício de funções naquelas condições.----------------------------- 

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

enunciadas, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da seguinte 

proposta:-----------------------------------------------------------

a) Que se preserve, o suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional, nos 

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

i. Aos que exercem funções nas áreas de limpeza urbana, com um nível 

de penosidade e insalubridade baixo; -------------------------------- 

ii. Aos que exercem funções nas áreas de saneamento, dos procedimentos 

de inumações, exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e 

arranjo de sepulturas, com um nível de penosidade e insalubridade 

alto; -------------------------------------------------------------- 
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b) Que seja atribuído, com efeitos retroativos a 1 de janeiro do 

corrente ano, o suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional, nos 

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

i. Aos que exercem funções de asfaltamento de rodovias, com um nível 

de penosidade ou insalubridade baixo; ------------------------------- 

c) O valor diário a abonar, por cada dia de trabalho efetivamente 

prestado em que o trabalhador esteja sujeito às especiais condições 

ora em análise, é o seguinte: --------------------------------------- 

i. Ao nível baixo de penosidade e insalubridade corresponde o valor 

de €3,36; ----------------------------------------------------------- 

ii. Ao nível alto de penosidade e insalubridade corresponde o valor 

de €4,99 ou 15% da remuneração base diária. ------------------------- 

d) As despesas destinadas a suportar os encargos com o suplemento 

remuneratório em causa encontram-se devidamente previstas e dotadas 

no Orçamento Municipal do corrente ano na seguinte rubrica: 010214 

(Outros Abonos em numerário ou espécie. ----------------------------- 

Chaves, 5 de maio de 2022-------------------------------------------- 

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

Nuno Vaz------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

1.3. BALANÇO SOCIAL – ANO 2021 – MUNICIPIO DE CHAVES. PARA 

CONHECIMENTO. ------------------------------------------------------ 

Foi presente, para conhecimento, o Balanço Social – Ano 2021 -

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 13. ----------------------------------------------------—-- 

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

2022.05.09. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para conhecimento. ----------------- 

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

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

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

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 47-ML-45, PROPRIEDADE DE CARLOS 

MESQUITA RUA. INFORMAÇÃO N.º01/DGF/2022. ---------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sra. Zenaide Encarnação 

Dias Rua, na qual responsabiliza o Município pelos danos causados na 

viatura Ford, com matrícula 47-ML-45, provocados por grelha de águas 

pluviais, na Av. Luís de Chaves.-------------------------------------  

Feitas as diligências necessárias pela Divisão responsável e após 

peritagem por parte da seguradora, foram considerados prejuízos no 

valor de 456,08€ (quatrocentos e cinquenta e seis euros e oito 

cêntimos).---------------------------------------------------------- 

Como o sinistro se enquadra nas coberturas contratuais da Apólice de 

Responsabilidade Civil, dado o valor da franquia aplicada, 10% do 

valor dos prejuízos indemnizáveis, no mínimo 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 
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Tendo em conta que a Companhia de Seguros, efetuou diretamente o 

pagamento total do prejuízo ao lesado, deverá o Município reembolsar 

a seguradora em 250,00€ (duzentos e quarenta euros) referente ao valor 

da franquia.-------------------------------------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1029/2022 e do compromisso nº 1241/2022.------------ 

Chaves, 22 de abril de 2022----------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira)-------------------------------------------------- 

Em anexo respetivo processo)---------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRAª. MÁRCIA SANTOS 

DE 2022.04.29. ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

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

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

2022.04.29. -------------------------------------------------------- 

A 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. --------------------------------------------- 

 

 

2.2. PROPOSTA DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO (PAVILHÃO EXPOFLÁVIA) AO CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE CHAVES. PROPOSTA Nº 39/GAPV/2022  ------------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da justificação ------------------------------------------------- 

1. Considerando que no pretérito dia 12 abril, através de email e 

do ofício 07/2022, veio o Centro Social e Paroquial de Chaves solicitar 

a cedência do espaço do Pavilhão ExpoFlávia, nos dias 03 e 04 junho 

2022, para a realização de uma festa cultural (encerramento do ano 

letivo 2021/2022); -------------------------------------------------- 

2. Considerando que o referido Pavilhão ExpoFlávia é uma 

infraestrutura municipal; ------------------------------------------- 

3. Considerando que a câmara municipal detém competências para 

deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização 

de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos, e, bem assim, para criar, construir 

e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal, à luz da previsão constante, respetivamente, 

nas alíneas o) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação; -------------------- 

4. Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Iniciativas 

Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, define as formas e 

regras do apoio a conceder nesta matéria, prevendo o n.º 4 do seu 

artigo 6.º que os apoios previstos no artigo 4.º são “concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente”; ------- 

5. Considerando que, em sintonia com a previsão constante no artigo 

2.º do regulamento municipal enunciado, a festa cultural (encerramento 

do ano letivo) ora em análise, é suscetível de consubstanciar uma 

iniciativa educativa e cultural de interesse municipal; ------------- 
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6. Considerando que, por sua vez, o Centro Social e Paroquial de 

Chaves, atento o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do já referido 

regulamento municipal, se enquadra entre as entidades promotoras nele 

definidas; --------------------------------------------------------- 

7. Considerando que nesse mesmo regulamento municipal a 

disponibilização de utilização de infraestruturas se traduz em uma das 

modalidades de apoio possíveis, de acordo com o disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, sem prejuízo da concessão pontual de apoios 

ser objeto de celebração de protocolo ou contrato programa, conforme 

aplicável, e ainda da correspondente publicitação,   em sintonia com 

o disposto nos artigo 5.º e 8.º; ------------------------------------ 

8. Considerando, que neste contexto, se encontram reunidas as 

condições para a cedência do espaço solicitado pelo Centro Social e 

Paroquial de Chaves; ------------------------------------------------ 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

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

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 

1. Aprovar a cedência do espaço do Pavilhão ExpoFlávia, a título 

gratuito, ao Centro Social e Paroquial de Chaves, para a realização 

da festa de encerramento do ano letivo 2021/2022, nos dias 03 e 04 

junho 2022; --------------------------------------------------------- 

2. Aprovar a minuta do protocolo em anexo, conferindo ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, poderes para a respetiva outorga; --- 

3. Caso a presente proposta seja aprovada nos termos acima 

enunciados, dever-se-á; --------------------------------------------- 

a) Dar conhecimento à entidade peticionária/interessada do teor da 

decisão tomada. ----------------------------------------------------- 

Chaves, 29 de abril de 2022. ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Cópia ofício 07/2022 --------------------------------------       

Cópia do email enviado ----------------------------------------------                    

Minuta de protocolo -------------------------------------------------

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

MINUTA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

MUNICIPAL ----------------------------------------------------------  

(PAVILHÃO EXPOFLÁVIA) ----------------------------------------------- 

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: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CHAVES, com o NIPC 501 404 139, 

com sede no Largo da Lapa, em Chaves, neste ato legalmente representado 

pelo Presidente da Direção, Pároco Hélder Amadeu batista Sá, titular 

do Cartão de Cidadão n.º_________________, válido até __/__/202_, 

adiante designado como Segundo Outorgante. -------------------------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ---------

---------------, foi aprovada a Proposta n.º -----------/GAP/--------

-----, consubstanciada na disponibilização de utilização de 

infraestruturas municipais, referente ao ano de 2022; --------------- 
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Nos termos do disposto nas alíneas o) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

no que concerne às competências da camara municipal na matéria  apreço, 

e com os artigos 2.º, 4.º e 6.º do Regulamento Municipal de Apoio a 

Iniciativas Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, é 

celebrado o presente protocolo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

(Objeto do Protocolo) ----------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente protocolo de colaboração a cedência de 

infraestrutura municipal - Pavilhão ExpoFlávia, nos termos do ofício 

apresentado pelo Segundo Outorgante, ora anexo. --------------------- 

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

(Descrição das atividades a realizar) ------------------------------- 

O Segundo Outorgante, no cumprimento do seu plano anual de atividades, 

durante o ano de 2022, e sem uma ótica ou fim lucrativo, compromete-

se a organizar e a executar, entre outras, a seguinte atividade: ---- 

a) Festa Cultural – Encerramento do ano letivo 2021/2022, nos dias 

03 e 04 junho 2022, nas instalações do Pavilhão ExpoFlávia. --------- 

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

(Período de duração do protocolo) ----------------------------------- 

O programa da atividade titulada pelo presente protocolo de 

colaboração para a cedência de infraestrutura municipal - Pavilhão 

ExpoFlávia, produz efeitos durante o período solicitado e autorizado 

pelo órgão executivo municipal, nos dias 03 e 04 junho 2022, segundo 

horário a definir. -------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do primeiro outorgante – Município de Chaves) ------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a) Verificar, o cabal cumprimento do disposto no presente protocolo 

de colaboração para a cedência de infraestrutura municipal (Pavilhão 

ExpoFlávia); ------------------------------------------------------- 

b) Acompanhar a execução da atividade constante da clausula 2.ª e o 

cumprimento das obrigações do segundo outorgante. ------------------- 

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

(Deveres do primeiro outorgante – Município de Chaves) -------------- 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a) Disponibilizar ao segundo outorgante, a título gratuito, a 

infraestrutura municipal solicitada, constante na cláusula 2.ª; ----- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal; --------------------------------------------------------- 

c) Promover o cumprimento do Regulamento Municipal de Apoio a 

Iniciativas Regulares, Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, conforme 

o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, do referido Regulamento 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante – Centro Social e Paroquial de Chaves)- 

São direitos do Centro Social e Paroquial de Chaves: ---------------- 

a) Utilizar o espaço/infraestrutura municipal (Pavilhão 

ExpoFlávia), durante o período solicitado, nos dias 03 e 04 junho 

2022, segundo horário a definir. ------------------------------------ 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante – Centro Social e Paroquial de Chaves) 

São deveres do Centro Social e Paroquial de Chaves: ----------------- 
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a) Realizar a Festa Cultural (encerramento do ano letivo 2021/2022), 

durante o período solicitado, de acordo com as normas do presente 

protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura municipal; 

b) Assegurar a correta utilização da infraestrutura municipal 

constante da cláusula 1.ª, sendo certo que é da responsabilidade do 

segundo outorgante qualquer dano resultante da incorreta utilização 

do espaço em causa; ------------------------------------------------- 

c) No final da atividade (Festa Cultural), providenciar a limpeza 

de todo o espaço/infraestrutura municipal cedido; ------------------- 

d) Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção da festa cultural, o apoio do Município 

de Chaves, em sintonia com o disposto no artigo 8.º do Regulamento 

Municipal de Apoio a Iniciativas Regulares, Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e outras, 

atualmente em vigor. ------------------------------------------------ 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------- 

O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições ou 

deveres estabelecidos no presente protocolo de colaboração para a 

cedência de infraestrutura municipal poderá constituir motivo para a 

rescisão imediata do mesmo por parte do primeiro outorgante, através 

de deliberação do executivo municipal, mediante notificação escrita.- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal produz efeitos nos dias 03 e 04 junho de 2022. ------------ 

Este protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal 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 Direção do Centro Social e Paroquial de Chaves ------ 

Pároco Hélder Amadeu Batista Sá ------------------------------------- 

Em Anexo: ----------------------------------------------------------- 

- Ofício 07/2022 do Centro Social e Paroquial de Chaves. ------------ 

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

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

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

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

 

 

2.3. PROPOSTA DE CEDÊNCIA DA ESCOLA BÁSICA DR. FRANCISCO GONÇALVES 

CARNEIRO À COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM 

INCAPACIDADE DE CHAVES CRL(CERCICHAVES). PROPOSTA N.º 40/GAPV/2022.--  

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da justificação ------------------------------------------------- 

1. A Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidade de Chaves CRL(CerciChaves) veio informar, via correio 

eletrónico, que pretende realizar no dia 14 de maio, sábado, um 

Workshop subordinado ao tema “Oficina de construção de materiais: 

alunos com perturbação do espectro do autismo na sala de aula”, 

solicitando, para o efeito, a cedência do auditório e uma sala, da 

Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro. --------------------- 
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Informa ainda que, necessitará usar “o computador do auditório e o 

projetor”, e a presença de um funcionário para abrir e fechar as 

instalações. ------------------------------------------------------- 

2. Considerando que, no âmbito da transferência de competências para 

os órgãos municipais, no domínio da educação, e de acordo com o n. º2, 

do artigo 76.º, do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, na sua 

redação atual, refere que “todas as competências previstas no presente 

decreto-lei consideram-se transferidas para as autarquias locais até 

31 de março de 2022”; ----------------------------------------------- 

3. Considerando que, de acordo com o previsto no n. º1, do artigo 47º, 

do retro mencionado diploma, “a gestão da utilização dos espaços que 

integram os estabelecimentos escolares, fora do período das atividades 

escolares, compete aos Municípios” e o n.º 2, do artigo 47º, do 

referido decreto-lei refere que, “a cedência de utilização de espaços 

nas condições referidas no número anterior é, obrigatoriamente, 

onerosa”. ---------------------------------------------------------- 

4. Considerando que o Município ainda não dispõe de regulamento de 

utilização dos espaços que integram os estabelecimentos escolares, no 

entanto a Câmara Municipal detém competências para deliberar sobre as 

formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos 

de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos 

direitos dos cidadãos, e, bem assim, para criar, construir e gerir 

instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal, à luz da previsão constante, respetivamente, 

nas alíneas o) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação; ------------------- 

5. Considerando que o Regulamento Municipal de Apoio a Iniciativas 

Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, Desportiva, Recreativa, 

Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, define as formas e 

regras do apoio a conceder nesta matéria, prevendo o n.º 4, do seu 

artigo 6.º, que os apoios previstos no artigo 4.º são “concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente”; ------- 

6. Considerando que, em sintonia com a previsão constante no artigo 

2.º do regulamento municipal enunciado, o Workshop subordinado ao tema 

“Oficina de construção de materiais: alunos com perturbação do 

espectro do autismo na sala de aula”, ora em análise, é uma iniciativa 

educativa de interesse municipal; ----------------------------------- 

7. Considerando que, por sua vez, a Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade de Chaves CRL(CerciChaves), 

atento o disposto no n.º 2, do artigo 2.º do já referido regulamento 

municipal, se enquadra entre as entidades promotoras nele definidas; 

8. Considerando que, de acordo com o previsto no regulamento municipal, 

a disponibilização de utilização de infraestruturas se traduz em uma 

das modalidades de apoio possíveis, de acordo com o disposto na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 4.º, sem prejuízo da concessão pontual de apoios 

ser objeto de celebração de protocolo ou contrato programa, conforme 

aplicável, e ainda da correspondente publicitação, em sintonia com o 

disposto nos artigos 5.º e 8.º; ------------------------------------- 

9. Considerando que, neste contexto, se encontram reunidas as 

condições para a cedência das instalações da Escola Básica Dr. 

Francisco Gonçalves Carneiro, no caso concreto o auditório, com o 

respetivo equipamento (computador e projetor) e uma sala. ----------- 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 
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Assim, em coerência com as razões de facto e de direito acima 

evidenciadas, tomo a liberdade de sugerir ao Executivo Camarário que 

adote deliberação no sentido de: ------------------------------------ 

1. Aprovar a cedência das instalações da Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro, o auditório, com o respetivo equipamento 

(computador e projetor) e uma sala, à Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade de Chaves, CRL(CerciChaves) 

para realizar, no próximo dia 14 de maio, sábado, um Workshop 

subordinado ao tema “Oficina de construção de materiais: alunos com 

perturbação do espectro do autismo na sala de aula”; ---------------- 

2. Aprovar a minuta do protocolo em anexo, conferindo ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, poderes para a respetiva outorga; --- 

3. Caso a presente proposta seja aprovada, nos termos acima enunciados, 

dever-se-á dar conhecimento à entidade peticionária/interessada do 

teor da decisão tomada. --------------------------------------------- 

Chaves, 03 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Cópia do pedido enviado via email ------------------------- 

Minuta do protocolo de colaboração ---------------------------------- 

MINUTA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

MUNICIPAL ---------------------------------------------------------- 

(Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro) -------------------- 

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: CERCICHAVES – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE 

CIDADÃOS COM INCAPACIDADE, CRL, pessoa coletiva n.º 514 270 128, com 

sede na rua Inácio Pizarro, 5400-693, Stª Cruz/Trindade, Chaves, neste 

ato legalmente representado pela Presidente do Conselho de 

Administração, Maria Adalgisa Portugal Ferreira da Silva Babo, titular 

do Cartão de Cidadão n.º 05954236, adiante designado como Segundo 

Outorgante. -------------------------------------------------------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ---------

---------------, foi aprovada a Proposta n.º -----------/GAP/--------

-----, consubstanciada na disponibilização de utilização de 

infraestruturas municipais, referente ao ano de 2022; --------------- 

Nos termos do disposto nas alíneas o) e ee), do n.º 1, do artigo 33.º, 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na ulterior redação, 

no que concerne às competências da Câmara Municipal na matéria  em 

apreço, e com os artigos 2.º, 4.º e 6.º do Regulamento Municipal de 

Apoio a Iniciativas Regulares, Pontuais, de natureza Educativa, 

Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e outras, atualmente em 

vigor, é celebrado o presente protocolo, o qual se rege de acordo com 

o disposto nas cláusulas seguintes: --------------------------------- 

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

(Objeto do Protocolo) ----------------------------------------------- 

Constitui objeto do presente protocolo de colaboração a cedência do 

auditório e uma sala, da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro, com o respetivo equipamento, computador e projetor, nos 
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termos do pedido apresentado, por correio eletrónico, pelo Segundo 

Outorgante, ora anexo. ---------------------------------------------- 

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

(Descrição das atividades a realizar) ------------------------------- 

O Segundo Outorgante, sem uma ótica ou fim lucrativo, compromete-se a 

organizar e a executar, a seguinte atividade: ----------------------- 

a) Um Workshop subordinado ao tema “Oficina de construção de 

materiais: alunos com perturbação do espectro do autismo na sala de 

aula”, nas instalações da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro. ---------------------------------------------------------- 

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

(Período de duração do protocolo) ----------------------------------- 

O programa da atividade titulada pelo presente protocolo de 

colaboração para a cedência de infraestrutura municipal – Escola 

Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, produz efeitos durante o 

período solicitado e autorizado pelo órgão executivo municipal, no dia 

14 de maio de 2022, no horário das 9h30m às 12h30m e das 14h30m às 

17h30m. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do primeiro outorgante – Município de Chaves) ------------- 

São direitos do Município de Chaves: -------------------------------- 

a) Verificar, o cabal cumprimento do disposto no presente protocolo 

de colaboração para a cedência de infraestrutura municipal (Escola 

Básica Dr. Francisco Gonçalves Carneiro); --------------------------- 

b) Acompanhar a execução da atividade constante da clausula 2.ª e o 

cumprimento das obrigações do segundo outorgante. ------------------- 

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

(Deveres do primeiro outorgante – Município de Chaves) -------------- 

O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------------- 

a) Disponibilizar ao segundo outorgante, a título gratuito, a 

infraestrutura municipal solicitada, constante na cláusula 2.ª; ---- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal; --------------------------------------------------------- 

c) Promover o cumprimento do Regulamento Municipal de Apoio a 

Iniciativas Regulares, Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e outras, atualmente em vigor, conforme 

o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º, do referido Regulamento 

Municipal. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante – CerciChaves - Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos com incapacidade, CRL) ---------- 

São direitos da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com 

Incapacidade de Chaves - CRL(CerciChaves): -------------------------- 

a) Utilizar as instalações da Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro, (auditório, uma sala e as instalações sanitárias) durante o 

período solicitado, no dia 14 de maio de 2022, no horário definido. - 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante – CerciChaves - Cooperativa de Educação 

e Reabilitação de Cidadãos com incapacidade, CRL) ------------------- 

São deveres da CerciChaves - Cooperativa de Educação e Reabilitação 

de Cidadãos com incapacidade, CRL: ---------------------------------- 

a) Realizar o Workshop, “Oficina de construção de materiais: alunos 

com perturbação do espectro do autismo na sala de aula”, durante o 

período solicitado, de acordo com as normas do presente protocolo de 

colaboração para a cedência de infraestrutura municipal; ------------ 
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b) Assegurar a correta utilização da infraestrutura municipal 

constante da cláusula 1.ª, sendo certo que é da responsabilidade do 

segundo outorgante qualquer dano resultante da incorreta utilização 

do espaço em causa; ------------------------------------------------- 

c) Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção do Workshop, o apoio do Município de 

Chaves, em sintonia com o disposto no artigo 8.º do Regulamento 

Municipal de Apoio a Iniciativas Regulares, Pontuais, de Natureza 

Educativa, Desportiva, Recreativa, Cultural, Social e outras, 

atualmente em vigor. ----------------------------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------- 

O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições ou 

deveres estabelecidos no presente protocolo de colaboração para a 

cedência da mencionada infraestrutura municipal poderá constituir 

motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte do primeiro 

outorgante, através de deliberação do executivo municipal, mediante 

notificação escrita. ------------------------------------------------ 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal produz efeitos no dia 14 de maio de 2022. ----------------- 

Este protocolo de colaboração para a cedência de infraestrutura 

municipal foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos 

outorgantes. ------------------------------------------------------- 

Chaves, _____de ____________de 2022 --------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

A Presidente do Conselho de Administração, -------------------------- 

Em Anexo: ---------------------------------------------------------- 

- Pedido de cedência de instalações enviado via correio eletrónico. - 

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

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

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

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

 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

 

X 

DIVERSOS 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas e quarenta minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


