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Nº17 – Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal de Chaves - 

Realizada no dia 04 de agosto 

de 2022. --------------------- 

Aos quatro dias do mês de agosto 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 Vice-presidente da Câmara, Sr. Dr. Francisco António 

Chaves de Melo, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Eng. Francisco 

Baptista Tavares, Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira Penas, Sra. 

Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Dr. Nuno André Monteiro Coelho 

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

Jorge Ferreira da Silva, Técnico Superior. -------------------------- 

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram nove horas 

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

previamente elaborada e datada de um de agosto de dois mil e vinte e 

dois. -------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

I - AUSÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. NUNO VAZ RIBEIRO. -- 

De acordo com a informação prestada, sobre a matéria, pelo Vice-

presidente da Câmara, o Presidente da Câmara, Senhor Dr. Nuno Vaz 

Ribeiro, irá estar ausente, da presente reunião ordinária do Executivo 

Camarário, por se encontrar no gozo do seu período legal de férias. -

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a referida 

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

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

Na ausência do Presidente da Câmara, a presente reunião foi presidida, 

pelo Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

substituto legal daquele. ------------------------------------------- 

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

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, SENHOR DR. FRANCISCO 

ANTÓNIO CHAVES DE MELO. -------------------------------------------- 

Iniciada a reunião, usou da palavra Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, tendo começado por cumprimentar os 

membros do órgão executivo municipal. ------------------------------- 

Seguidamente, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António 

Chaves de Melo deu conhecimento ao Executivo Municipal dos assuntos 

identificados infra, relacionados com a atividade municipal, a saber:- 

a) Voto de Pesar - Sobre esta matéria, apresentou uma nota de pesar 

pelo falecimento, do Senhor Presidente de Junta da União de Freguesias 

de Travancas/Roriz, Filipe Maldonado Pinto, no pretérito dia 30 de 

julho de 2022, com 37 anos de idade. -------------------------------- 

Neste momento de dor, o executivo municipal manifesta a sua 

solidariedade para com familiares e amigos pela prematura perda, 

deixando o seu especial agradecimento público por toda a dedicação e 

empenho prestados à causa pública, especialmente, ao serviço das 

populações de Travancas e Roriz. ------------------------------------ 



                                                                F. 70 

                                                                  _____________________ 

 
b) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula a Orquestra 

de Sopros da Academia de Artes de Chaves por se ter sagrado a grande 

vencedora na “Divisão de Concertos”, da 19ª edição do World Music 

Contest (WMC), numa cerimónia realizada, no dia 31 de julho, em 

Kerkrade, Holanda. -------------------------------------------------- 

Com 97,23 pontos, a orquestra flaviense foi assim distinguida a nível 

mundial numa experiência musical ao mais alto nível, onde músicos e 

visitantes de diferentes origens se reúnem e estabelecem cruzamentos 

valiosos com instrumentos de sopro, neste que é o festival líder da 

música internacional. ----------------------------------------------- 

c) Nota de congratulação – O Município de Chaves congratula o jovem 

músico Tiago Melo, aluno da Academia de Artes de Chaves, que venceu 

ontem o Prémio Jovens Músicos, tendo recentemente também arrecadado o 

2º Prémio (1º Prémio não atribuído) no concurso internacional London 

Internacional Music Competition, na categoria Youth. Resultados 

fantásticos que vêm comprovam a excelência do percurso que o jovem 

músico está a trilhar. ---------------------------------------------- 

d) “Orçamento Participativo de Chaves – OP 2022 -” - Sobre este 

assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de 

Melo, deu nota que a autarquia inicia esta semana mais uma edição do 

Orçamento Participativo (OP) de Chaves, uma iniciativa que promove a 

participação e o envolvimento dos cidadãos na sociedade democrática, 

através de uma cidadania ativa. ------------------------------------- 

Através do OP, os munícipes podem definir as suas prioridades e 

projetos locais, traduzidos em propostas a duas áreas de intervenção, 

às quais são afetados anualmente 280 mil euros do orçamento municipal. 

Uma forma de participação que dá aos cidadãos a possibilidade de 

equacionarem os projetos que desejam ver implementados nas diversas 

freguesias do concelho. As propostas apresentadas serão sujeitas a uma 

votação pelos cidadãos eleitores do concelho, sendo executadas pelo 

município as mais votadas em cada uma das duas componentes. ---------  

Os cidadãos podem, assim, apresentar as suas propostas em duas 

componentes: Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção 

e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos - Propostas até 250.000€; 

Componente nº 2 - Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural 

e Desportivo - Propostas até 30.000€. ------------------------------- 

O período para apresentação de propostas será de 01 de agosto a 15 de 

setembro. Os cidadãos interessados em participar no OP podem 

apresentar as suas ideias de projeto das seguintes formas: por via 

eletrónica, através do portal op.chaves.pt; envio de formulário para 

o correio eletrónico op@chaves.pt ou por carta dirigida à equipa 

coordenadora do OP Chaves. ------------------------------------------ 

Esta é a 8ª edição do OP, todos os flavienes podem apresentar propostas 

a votação. Para mais informações, os interessados poderão aceder ao 

portal do OP Chaves, em http://op.chaves.pt ------------------------- 

Calendário do OP 2022 ---------------------------------------------- 

01 de agosto a 15 de setembro - Apresentação de Propostas; --------- 

15 de novembro a 15 de dezembro - Votação das Propostas; ----------- 

Até 31 de dezembro - Divulgação dos Resultados. -------------------- 

e) “Uma centena de obras de 44 artistas em exposição no MACNA, em 

Chaves” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, deu nota que se encontra patente ao 

público até outubro a nova exposição de arte contemporânea no MACNA - 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso em Chaves. Intitulada “Um 

certo não sei quê - escultura e pintura na coleção de Rui Victorino”, 

a mostra reúne obras de vários artistas nacionais, uma coleção privada 

do Médico e Professor Universitário Rui Victorino ------------------- 

http://op.chaves.pt/
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Com a curadoria de Óscar Faria, a exposição reúne precisamente 100 

obras, trabalhos de 44 artistas, alinhados em quatro eixos temáticos, 

nomeadamente Paisagens, Abstrações, Mitologias Individuais e Diálogos, 

através dos quais os visitantes terão a oportunidade de agitar 

curiosidades, revelar territórios desconhecidos e levantar questões 

sobre o ato criativo. ----------------------------------------------- 

Estiveram presentes na abertura da exposição, os artistas Rui Chafes, 

João Queiroz, Vítor Pomar e Marta Wengorovius. ---------------------- 

f) “MACNA integra circuito de programa cultural com visita de curadores 

internacionais” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, deu nota que o Museu de Arte 

Contemporânea Nadir Afonso – MACNA, em Chaves, integrou o circuito do 

programa PARTE, com visita orientada à exposição “Um certo Não sei quê 

– escultura e pintura na coleção de Rui Victorino, pelo curador Óscar 

Faria. ------------------------------------------------------------- 

A visita ao MACNA decorreu no passado dia 25 de julho e contou com a 

presença de vários curadores internacionais: Vicente Todolí, Daniel 

Baumann, Hendrik Folkerts, Kasia Redzisz, Zoé Whitley, João Enxuto e 

Erica Love. --------------------------------------------------------- 

PARTE -Portugal Art Encounters é um programa cultural da Flamingo 

Circuit, desenvolvido em parceria com o Turismo de Portugal e com o 

apoio do Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes, no âmbito da 

dinamização da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC). Apoia a 

internacionalização do sistema da Arte Contemporânea em Portugal, 

reforçando a relação histórica entre Arte e o Turismo para afirmar 

Portugal como destino de referência no circuito artístico; ---------- 

Contempla viagens de pesquisa e reconhecimento do ecossistema 

artístico local, seguindo uma estratégia de descentralização e 

incentivo à coesão territorial através da cultura, envolvendo cidades 

além do Porto e Lisboa, comunidades e indústrias periféricas, bem como 

geografias e culturas do interior; ---------------------------------- 

A primeira edição, que decorre de 24 de julho a 7 de agosto de 2022, 

envolve cerca de 15 cidades, das cinco regiões do território 

continental, com a curadoria de Vicente Todolí e de Isabel Carlos. -- 

g) “MACNA proporciona visitas orientadas à sua mais recente exposição” 

- Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco 

António Chaves de Melo, deu nota que o Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso - MACNA, no âmbito da exposição "Um certo não sei quê - 

escultura e pintura na coleção de Rui Victorino", irá promover visitas 

orientadas ao longo do mês de agosto. ------------------------------- 

Nos dias 9, 10, 21 e 26, pelas 17h00, e dia 27 de agosto pelas 11h30, 

o curador da mostra, Óscar Faria, proporcionará uma experiência 

personalizada, na qual os visitantes terão a oportunidade de agitar 

curiosidades, revelar territórios desconhecidos e levantar questões 

sobre o ato criativo. ----------------------------------------------- 

A participação nas visitas está sujeita a inscrição, de acordo com o 

tarifário em vigor. Contactos para inscrições: +351 276 009 137 // 

mac.nadirafonso@chaves.pt ------------------------------------------ 

h) “Noites de quinta-feira com boa disposição no “V Festival de Teatro 

de Rua de Chaves”” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu nota que a semelhança de 

anos anteriores, o Município encontra-se a dar continuidade ao projeto 

“Teatro de Rua de Chaves”, com uma programação para toda a família, 

que privilegia a comédia e a boa disposição. O programa foi 

desenvolvido em parceria com o Teatro Experimental Flaviense. ------- 

Nesta que será já a sua 5º edição, este ciclo irá contemplar a 

realização de cinco peças teatrais, com entrada gratuita, encenadas 

mailto:mac.nadirafonso@chaves.pt
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por companhias de teatro de diversas zonas do país, numa iniciativa 

que pretende valorizar a arte da representação e atrair novos públicos 

para esta vertente cultural. ---------------------------------------- 

A realizar-se todas as quintas-feiras, até dia 1 de setembro, pelas 

21h30, no Largo General Silveira, o festival conta com o seguinte 

cartaz: ------------------------------------------------------------ 

4 de agosto | “O Velho da Horta” ------------------------------------ 

Filandorra – Teatro Nordeste ---------------------------------------- 

11 de agosto | “Romarias do Alto Tâmega” ---------------------------- 

Teatro Experimental Flaviense – Banda Musical CCP Outeiro Seco ------ 

18 de agosto | “Iceberg” -------------------------------------------- 

Peripécia Teatro ---------------------------------------------------- 

25 de agosto | “Era uma vez... Ou lá o que é que é” ----------------- 

Teatro Extremo ------------------------------------------------------ 

1 de setembro | “Shakespeare jantou em minha casa” ------------------ 

Jangada Teatro ------------------------------------------------------ 

i) “Exposição com mais de 400 trabalhos é o resultado final do projeto 

“Cultura para Todos”” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da 

Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu nota que a são mais 

de 400 os trabalhos que integram a exposição final concretizada pelos 

participantes do Projeto municipal cultural denominado ''Cultura Para 

Todos''. A mostra foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 29 de 

julho, e contou com a presença do executivo municipal, monitores e 

participantes, um momento que foi assinalado com uma festa aberta à 

comunidade. -------------------------------------------------------- 

A sessão de abertura desta exposição levou até à Sala Multiusos do 

Centro Cultural de Chaves centenas de pessoas, que tiveram a 

oportunidade de verem e reverem os mais de quatrocentos trabalhos 

resultantes da criatividade desenvolvida no âmbito dos vários ateliers 

promovidos em diversas áreas com especial enfoque na Música, Escrita, 

Teatro, Artesanato, Dança e Artes Manuais. -------------------------- 

Esta exposição, resultado do trabalho individual e coletivo das muitas 

aprendizagens desenvolvidas, estará patente ao público na Sala 

Multiusos do Centro Cultural de Chaves até ao final do mês de agosto, 

podendo ser visitada de segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h30 e das 

14h30 às 18h30. ----------------------------------------------------- 

“Cultura para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros 

Mundos | NORTE-07- 4230-FSE-000022’’ é um projeto do Município de 

Chaves, financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ 
Fundo Social Europeu. ----------------------------------------------- 

j) “Agosto com Dança e Cantares Tradicionais” - Sobre este assunto, o 

Vice-presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu 

nota que as “Tardes de Folclore” iniciam-se no próximo domingo com as 

atuações do Grupo Vila Medieval de Santo Estevão e Grupo de Cantares 

de Vilarelho da Raia. ----------------------------------------------- 

O verão traz consigo o sol, os dias mais longos e um programa cultural 

variado para todos os gostos e idades, com destaque para as “Tardes 

de Folclore”! Uma iniciativa promovida pelo município para animar 

todos os flavienses e visitantes e dar conhecer a riqueza cultural dos 

grupos populares do concelho. --------------------------------------- 

As Termas de Chaves serão palco da atuação de sete grupos de dança e 

cantares tradicionais, um Ciclo de Folclore que se realizará nas tardes 

de domingo do mês de agosto, pelas 16h00, com a seguinte programação: 

7 de agosto | Grupo de folclore “Vila Medieval de Santo Estevão” e 

Grupo de Cantares de Vilarelho da Raia ------------------------------ 

14 de agosto | Rancho Folclórico do Grupo Cultural da Serra do 

Brunheiro e Grupo de Cantares Tradicionais da Banda Musical de Loivos 
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28 de agosto | Grupo de Danças e Cantares Regionais de Santo Estevão, 

Rancho Folclórico Ases da Madalena e Grupo de Cantares Alegres 

Tradições de Vilela do Tâmega. -------------------------------------- 

O evento conta com o apoio do Turismo de Portugal, IP. -------------- 

l) “Município apela a uma peregrinação segura nas festividades do São 

Caetano” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, Dr. 

Francisco António Chaves de Melo, deu nota que a Romaria a Ervededo 

com normas de segurança reforçadas durante o trajeto. --------------- 

No âmbito das celebrações do São Caetano a Câmara Municipal encontra-

se a proceder à colocação de sinalização temporária ao longo da EM507, 

trajeto onde decorrerá a tradicional peregrinação ao santuário, de 5 

a 7 de agosto, que todos os anos junta milhares de romeiros. -------- 

Durante o percurso serão ainda disponibilizadas garrafas de água para 

evitar desidratações face ao calor registado nos últimos dias. ------ 

A autarquia apela à consciência dos cidadãos para a importância do 

cumprimento das regras e das indicações das autoridades durante o 

percurso. ---------------------------------------------------------- 

m) “Festival N2” - Sobre este assunto, o Vice-presidente da Câmara, 

Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu nota que a cidade de Chaves 

recebe a partir de hoje o “festival N2”, com entrada gratuita. ------ 

O palco principal é junto ao quilómetro zero da mítica estrada que 

percorre todo o país de norte a sul. -------------------------------- 

Os Concertos para o dia de hoje, são: ------------------------------ 

- Inês Homem de Melo - 18h30 | Palco Viagem (Largo de S. Roque) ---- 

- Márcia- 21h30 | Palco KM0 ---------------------------------------- 

- Jorge Palma - 22h30 | Palco N2 ----------------------------------- 

- Bateu Matou - 00h00 | Palco KM0 ---------------------------------- 

n) “Incêndios no Concelho de Chaves” - Sobre este assunto, o Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu nota 

que, infelizmente, o Concelho de Chaves, no corrente ano já ultrapassou 

os três mil hectares de área ardida, sendo, aproximadamente 1500h de 

área florestal, 600h de área agricola, regista-se ainda a perda de 

duas habitações em utilização como residência principal. ------------ 

Na presente data, o Municipio está a analisar com o ICNF, o surgimento 

de novos riscos nas áreas ardidas, pois a partir dos 500 hectares, é 

a entidade responsável, pela mitigação de riscos. ------------------- 

Neste contexto, para intervenções urgentes, de modo a prevenir 

pequenas derrocadas, a eminência de enxurradas, a queda de muros e 

risco de contaminação de linhas de água, ou outras intervenções que 

se mostrem necessárias. --------------------------------------------- 

Os serviços municipais, estão a analisar, nas áreas ardidas, se existe 

a necessidade de intervenção nas linhas de água ou se existem zonas 

de derrocadas, para solicitar a colaboração do ICNF, nesse sentido. - 

o) “Abastecimento de Água às aldeias - Sobre este assunto, o Vice-

presidente da Câmara, Dr. Francisco António Chaves de Melo, deu nota 

que existem algumas complicações no abastecimento de águas às aldeias, 

motivadas pela seca decorrente da falta de precipitação e elevadas 

temperaturas. A água é escassa nas nascentes e a sua utilização pelas 

populações é muito ineficiente, mesmo com má utilização. Dando a título 

de exemplo a rega de hortas, a lavagem de carros e logradouros, o 

enchimento de piscinas, provocando um consumo excessivo. ------------ 

Neste contexto, e num futuro próximo, dever-se-á ponderar e refletir 

sobre a necessidade de implementação de métodos de controlo no 

abastecimento de água para consumo humano, de modo a evitar a 

ocorrência de desigualdades no acesso, por parte dos flavienses, a 

este bem precioso. -------------------------------------------------- 
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II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DA COLIGAÇÃO PPD/PSD.CDS-PP (CHAVES 

PRIMEIRO), ENG. FRANCISCO BAPTISTA TAVARES. ------------------------- 

Usou da palavra, o Senhor Vereador da coligação PPD/PSD.CDS-PP (Chaves 

Primeiro), Francisco Baptista Tavares, tendo começado a sua 

intervenção com um cumprimento a todos os presentes. ---------------- 

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

(Chaves Primeiro)”, ao voto de pesar e aos votos de congratulação 

apresentados pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, no início da 

presente reunião. --------------------------------------------------- 

Seguidamente, interpelou o Senhor Vice-Presidente da Câmara, sobre o 

eventual envio, por parte da associação “Aquavalor”, para a Autarquia, 

dos documentos de prestação de contas referentes ao ano 2021. ------- 

De seguida, deu nota da abertura de um “novo” estabelecimento 

comercial, nas antigas instalações do “Pingo Doce”, interpelando o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, acerca do licenciamento do mesmo. - 

Terminando a sua intervenção, interpelou o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, sobre o ponto de situação do “PDM” de Chaves. --------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Francisco António Chaves de Melo, 

tendo, sobre a matéria, referido o seguinte: ------------------------ 

- Relativamente à entrega dos documentos de prestação de Contas, ano 

2021, por parte da Associação “Aquavalor”, desconhece o seu envio, no 

entanto, irá solicitar informação junto dos serviços municipais, 

organicamente competentes, e dará conhecimento, sobre a matéria, a 

este Órgão Executivo Municipal. ------------------------------------- 

- No que diz respeito, à abertura de um “novo” estabelecimento 

comercial, nas antigas instalações do “Pingo Doce”, irá solicitar 

esclarecimentos à unidade orgânica responsável, pelo licenciamento 

municipal, e dará conhecimento a este órgão de tal informação. ------ 

- Relativamente ao ponto de Situação do “PDM” de Chaves, informou que 

está pendente da aprovação das exclusões à Reserva Ecológica Nacional 

- REN. -------------------------------------------------------------- 

Nas exclusões da “REN” existem alguns diferendos, entre a proposta 

apresentada pela Autarquia e o entendimento da “CCRD-N” e “APA”. ---- 

Aproveitou a oportunidade para destacar que a proposta apresentada 

pelo Municipio de Chaves, já vai na oitava versão. ------------------ 

Na última reunião plenária foi dado um prazo, às entidades presentes 

“APA”, “ICNF” e “CCDR-N”, para apresentarem a sua pronúncia, sobre a 

proposta apresentada (8ª versão) de modo a que o Município, possa 

corrigir/melhorar a proposta apresentada e submeter uma nova versão a 

aprovação das entidades competentes, encontrando-se o Municipio a 

aguardar pelo envio do relatório da “CCDR-N”, sobre a matéria. ------ 

A proposta que se encontra a ser preparada, não incorpora todas as 

exigências da “APA”, “ICNF” e “CCDR-N”, existindo alguns diferendos 

sobre a matéria, principalmente na área urbana, realçando que o parecer 

das entidades “APA”, “ICNF” e “CCDR-N” são vinculativos e prevalecem 

sobre a posição da Câmara Municipal, pois a competência é da “CCDR-

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

O diferendo compreende as áreas inundáveis, ou seja, a posição/parecer 

da “CCDR-N” é no essencial que as áreas inundáveis de forma alguma ou 

por qualquer pretexto se possam excluir da “REN”, dando como exemplo 

os espaços vagos entre duas habitações, nas proximidades do Rio 

Tâmega.------------------------------------------------------------- 
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I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

 

1. ATAS: 

 

 

1.1. Aprovação da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal 

de Chaves, realizada em 14 de julho de 2022. ------------------------ 

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

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

Não participou na votação, deste assunto, o Vereador da Coligação 

PPD/PSD.CDC-PP (Chaves Primeiro) Senhor Arqt. Carlos Augusto 

Castanheira Penas, em virtude de não ter estado presente na reunião 

da Câmara Municipal a que se refere a ata objeto de aprovação. ------ 

 

 

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

Chaves, realizada em 21 de julho de 2022. --------------------------- 

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

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

Não participou na votação, deste assunto, o Vereador do Partido 

Socialista, Senhor Dr. Nuno André Monteiro Coelho Chaves, em virtude 

de não ter estado presente na reunião da Câmara Municipal a que se 

refere a ata objeto de aprovação. ----------------------------------- 

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

2.1. PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 

DE CHAVES E A AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL. 

PROPOSTA N.º 67/GAP/2022. ------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que o Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, que 

aprova a orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC), prevê no n.º 3 do seu artigo 15.º que a organização 

interna da ANEPC compreende, ao nível do comando operacional, o Comando 

Nacional de Emergência e Proteção Civil, os comandos regionais de 

emergência e proteção civil, cuja circunscrição territorial 

corresponde às NUTS II do continente, e os comandos sub-regionais de 

emergência e proteção civil, cuja circunscrição territorial 

corresponde ao território das comunidades intermunicipais do 

continente. -------------------------------------------------------- 

2. Considerando que com a publicação do Despacho n.º 3212-A/2022 de 

15 de março, da Secretaria de Estado da Administração Interna foi 

determinado que a localização do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega 

seria em Chaves. ---------------------------------------------------- 

3. Considerando que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC), serviço central, da administração direta do Estado, 

solicitou ao município uma cedência de instalações para proceder à 

instalação e implementação do comando sub-regional de emergência e 

proteção civil do Alto Tâmega. -------------------------------------- 

4. Considerando que o município dispõe de um edifício na Plataforma 

Logística (Lote N.º 1), sito no lugar do Campo Queimado na Freguesia 

de Outeiro Seco, Concelho de Chaves, se encontra inscrito na respetiva 
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matriz sob artigo urbano 3233, a favor do Município de Chaves, melhor 

identificado na planta que se anexa. -------------------------------- 

5. Considerando que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC), entendeu que as características da infraestrutura 

apresentada e a sua localização respondem de forma muito satisfatória 

à instalação do comando sub-regional do Alto Tâmega. ---------------- 

6. Considerando que o município entende que é uma mais-valia para o 

concelho de Chaves a implementação de novas estruturas de serviços da 

administração central. ---------------------------------------------- 

7. Considerando que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC), já apresentou ao município o projeto de arquitetura e 

suas alterações do edifício a ceder, anexo II. ---------------------- 

8. Considerando o facto de o município não necessitar, nem se prevê, 

no médio prazo, que necessite, do edifício em causa, para o exercício 

das suas atribuições e competências. -------------------------------- 

9. Considerando que, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente, na área 

da proteção civil, na proteção das pessoas, dos seus bens e do meio 

ambiente. ---------------------------------------------------------- 

10. Considerando, ainda, que, compete às câmaras municipais 

colaborarem no apoio a programas e projetos de interesse municipal, 

em parceria com entidades da administração central, articulando com 

aquelas com competência no domínio da proteção civil a coordenação das 

atividades a desenvolver nesse âmbito, em particular operações de 

socorro e assistência. ---------------------------------------------- 

II – Enquadramento Legal -------------------------------------------- 

a) Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente, na área 

da proteção civil, na proteção das pessoas, dos seus bens e do meio 

ambiente. ---------------------------------------------------------- 

b) Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro no artigo 33.º, 

constituem competências matérias da câmara municipal, assegurar o 

apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado. ---- 

III – Proposta em Sentido Estrito ----------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de fato e de direito acima expostas, 

tomo a liberdade de sugerir ao executivo municipal, a aprovação da 

seguinte proposta: -------------------------------------------------- 

a) Aprovar a minuta do protocolo de cedência de instalações a 

celebrar entre o Município de Chaves e a Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que se considera fazer parte 

integrante desta proposta, anexo I. --------------------------------- 

b) Legitimar a respetiva outorga por parte dos subscritores desta 

proposta. ---------------------------------------------------------- 

c) Após a outorga do aludido protocolo de cedência, ser remetido à 

DAG para respetivo arquivo. ----------------------------------------- 

Chaves, 29 de julho de 2022 ----------------------------------------- 

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

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

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

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES -------------------------------- 

Considerando que, nos termos do Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, 

na sua redação atual: ----------------------------------------------- 
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A. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) é um 

serviço central, da administração direta do Estado, dotado de 

autonomia administrativa e financeira; ------------------------------ 

B. A ANEPC é a autoridade nacional em matéria de emergência e proteção 

civil e tem por missão planear, coordenar e executar as políticas de 

emergência e de proteção civil, designadamente na prevenção e na 

resposta a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro de 

populações e coordenação dos agentes de proteção civil; ------------- 

C. Com vista a assegurar o comando operacional de emergência e 

proteção civil e ainda o comando operacional integrado de todos os 

agentes de proteção civil, a organização interna da ANEPC compreende 

os comandos regionais de emergência e proteção civil, cuja 

circunscrição territorial corresponde às NUTS II do continente, e os 

comandos sub-regionais de emergência e proteção civil, cuja 

circunscrição territorial corresponde às NUTS III; ------------------ 

D. Para a prossecução destas atribuições, a ANEPC pode estabelecer 

parcerias com outras entidades do setor público, colaborando, 

especialmente, no âmbito da proteção civil, com os municípios e as 

freguesias. -------------------------------------------------------- 

Considerando, ainda, que, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual: ------------------------------------- 

E. Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente, na 

área da proteção civil, na proteção das pessoas, dos seus bens e do 

meio ambiente; ------------------------------------------------------ 

F. Compete às câmaras municipais colaborarem no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central, articulando com aquelas com competência no 

domínio da proteção civil a coordenação das atividades a desenvolver 

nesse âmbito, em particular operações de socorro e assistência. ----- 

Considerando, por fim, que: ----------------------------------------- 

G. No âmbito do Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de 

prevenção e combate de incêndios (C8) do Plano de Recuperação e 

Resiliência, está prevista a medida “Reforçar as infraestruturas de 

proteção civil”; ---------------------------------------------------- 

H. Se visa, ao abrigo da referida medida, proceder ao reforço das 

infraestruturas do comando operacional de emergência e proteção civil, 

por forma a se concluir a instalação e implementação dos acima 

referidos comandos sub-regionais de emergência e proteção civil. ---- 

Entre -------------------------------------------------------------- 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pessoa coletiva 

de direito público n.º 600 082 490, com sede na Avenida do Forte, 

2794-112 Carnaxide, aqui representada pelo seu Presidente, Brigadeiro-

General José Manuel Duarte da Costa, doravante designada ANEPC; ----- 

E ------------------------------------------------------------------ 

O Município de Chaves, pessoa coletiva de direito público n.º 

501275551, com sede na Praça de Camões, 5400-150 Chaves, aqui 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz Ribeiro, 

com poderes para o ato, doravante designado por Município;  --------- 

É celebrado o presente Protocolo de Cedência de Instalações, que se 

rege nos termos das cláusulas seguintes: ---------------------------- 

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

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

Através do presente Protocolo, o Município cede, temporariamente e a 

título gratuito, à ANEPC, para a instalação do Comando Sub-Regional 

de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega, o Rés de Chão do imóvel 

constituído por 2 pisos, sito no Campo Queimado, na Freguesia de 
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Outeiro Seco, registado na matriz predial urbana com o n.º 3233 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Chaves sob o registo 

n.º 3402, com uma área total de 3.555,00 m2, sendo a área de implantação 

do edifício de 830,38 m2, a área bruta de construção de 1.441,82 m2, a 

área bruta dependente de 611,44 m2 e a área bruta privativa de 830,38 

m2. ----------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda ---------------------------------------------------- 

Espaços e condições de utilização ----------------------------------- 

1. Para os efeitos referidos na cláusula anterior, o Município cede 

à ANEPC o direito de ocupação e utilização do espaço designado na 

cláusula anterior, de acordo com o delimitado na planta anexa (Anexo 

1), o qual se destina à instalação do Comando Sub-Regional de 

Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega, localizado no município 

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

2. A ANEPC fica autorizada a proceder às obras de adaptação do imóvel 

que se afigurem necessárias ao fim a que o mesmo se destina, dando 

conhecimento prévio ao Município das alterações que pretenda efetuar. 

Cláusula Terceira --------------------------------------------------- 

Deveres da ANEPC ---------------------------------------------------- 

A ANEPC compromete-se a: -------------------------------------------- 

a) Utilizar de forma zelosa e urbana os espaços e equipamentos 

cedidos; ----------------------------------------------------------- 

b) Manter os espaços cedidos em condições de utilização e 

conservação, excetuando-se os danos decorrentes da sua normal 

utilização. -------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta ----------------------------------------------------- 

Encargos ----------------------------------------------------------- 

1. A celebração do presente Protocolo não determina o pagamento de 

quaisquer despesas ou retribuições entre as partes, nem impende sobre 

a ANEPC a responsabilidade pelo pagamento de qualquer retribuição ou 

subsídio, excecionando-se as despesas decorrentes de comunicações, 

eletricidade, água, saneamento e seguros e as despesas de manutenção 

e conservação dos espaços cedidos, as quais competem à ANEPC. ------- 

2. Finda a vigência do presente Protocolo, não há lugar à reposição 

do imóvel nas condições em que este se encontrava à data da sua 

cedência, nem ao pagamento de qualquer indemnização ou compensação de 

qualquer espécie, designadamente pelas obras de adaptação realizadas, 

previstas no número 2 da Cláusula Segunda. -------------------------- 

Cláusula Quinta ----------------------------------------------------- 

Alterações ao Protocolo --------------------------------------------- 

1. Qualquer alteração ou aditamento ao presente Protocolo deve 

revestir a forma de documento escrito, assinado pelas Partes e apenso 

ao mesmo. ----------------------------------------------------------- 

2. O imóvel objeto do presente Protocolo pode vir a ser objeto de 

contrato de arrendamento a celebrar entre as Partes, precedido da 

verificação dos requisitos legalmente consagrados em matéria de 

celebração de contratos de arrendamento. ---------------------------- 

Cláusula Sexta ------------------------------------------------------ 

Vigência ----------------------------------------------------------- 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua homologação e 

é válido por um período de 20 (vinte) anos. ------------------------- 

2. O presente Protocolo pode ser renovado por igual período ou por 

período diverso, mediante acordo das Partes através de documento 

escrito. ----------------------------------------------------------- 

3. A ANEPC pode iniciar as obras de adaptação previstas no número 2 

da Cláusula Segunda no momento da entrada em vigor do presente 

Protocolo, sem necessidade de qualquer formalidade adicional. ------- 
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4. A ANEPC pode denunciar o presente Protocolo a todo o tempo, 

mediante comunicação escrita dirigida ao Município, com a antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias. --------------------------------- 

5. Em caso de incumprimento por alguma das Partes das obrigações 

assumidas no presente Protocolo, o mesmo pode ser resolvido pela outra 

Parte mediante comunicação escrita, enviada com a antecedência mínima 

de 90 (noventa) dias à outra Parte, através de carta registada com 

aviso de receção enviada para as moradas constantes do cabeçalho. --- 

Cláusula Sétima ---------------------------------------------------- 

Comunicações e notificações ----------------------------------------- 

1. As comunicações e notificações entre as Partes são efetuadas por 

carta registada com Aviso de Receção. ------------------------------- 

2. As comunicações de gestão corrente entre as Partes podem ser 

efetuadas por correio eletrónico, para os seguintes endereços: ------ 

a) ANEPC: secretariado.presidencia@prociv.pt; --------------------- 

b) Município: municipio@chaves.pt. -------------------------------- 

Cláusula Oitava ----------------------------------------------------- 

Interpretação e integração de lacunas ------------------------------- 

Todas as dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou 

aplicação das cláusulas deste Protocolo são resolvidas casuisticamente 

por acordo entre as Partes. ----------------------------------------- 

Cláusula Nona ------------------------------------------------------- 

Homologação -------------------------------------------------------- 

O presente Protocolo é objeto de homologação por Sua Excelência a 

Secretária de Estado da Proteção Civil. ----------------------------- 

O presente Protocolo é constituído por cinco páginas e um anexo 

denominado por - Anexo I e II - e foi elaborado num único exemplar 

assinado eletronicamente e partilhado por cada uma das partes. ------  

____ de ___ de 2022 ------------------------------------------------- 

O Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil -- 

José Manuel Duarte da Costa ----------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

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

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. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA SEQUÊNCIA DE UMA 

QUEDA; - REQUERENTE: RITA LUÍSA MACHADO MAGALHÃES COSTA SILVA 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 137/DAG/2022. -------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Antecedentes ---------------------------------------------------- 

1. Rita Luísa Machado Magalhães Costa Silva veio solicitar a assunção 

de responsabilidade civil, por parte deste Município, com vista ao 

pagamento duma indemnização pelos danos sofridos na sequência de uma 

queda ocorrida na Travessa Cândido dos Reis, Chaves. ---------------- 

mailto:secretariado.presidencia@prociv.pt
mailto:municipio@chaves.pt
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2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que no dia 10 de junho de 

2022, quando circulava a pé fez “uma entorse grave, numa zona bastante 

irregular do pavimento, na Travessa Cândido dos Reis, que fica de 

frente para o Centro Qualifica”. ----------------------------------- 

3. A requerente alega, ainda, o seguinte: -------------------------- 

“O resultado deste acidente é que fiquei impossibilitada de andar e 

de trabalhar, pelo menos para já, por 12 dias. A baixa médica determina 

perda de rendimentos (já que só assegura pouco mais de metade dos 

rendimentos) e, sendo eu trabalhadora independente, determina a perda 

de rendimentos dos primeiros 10 dias de baixa. Tendo cancelado 3 

serviços presenciais que estavam programados para esta semana 

(inadiáveis), no valor de 450€, exijo que esse valor seja ressarcido 

pela autarquia, bem como os encargos médicos que suportei (5,73€) e 

que venha a suportar, até resolução deste problema. Caso este pedido 

não seja atendido, seguirei para as instâncias judiciais.” --------- 

4. Com vista à prova dos factos, a requerente juntou foto do passeio 

e certificado de incapacidade temporária para o trabalho, referente 

ao período de 11/06/2022 a 22/06/2022. ------------------------------ 

5. Neste contexto, veio a ser solicitado a estes serviços a emissão 

da competente informação técnico-jurídica sobre a pretensão formulada 

pela peticionária. ------------------------------------------------- 

6. Através da Informação/Proposta n.º 134/DAG/2022, foi solicitada 

colaboração à DPM, no sentido de apurar as caraterísticas do desnível 

existente no local assinalado pela requerente e se o mesmo implica 

algum perigo para a circulação que justifique a sua sinalização e ou 

reparação imediata, atendendo aos pressupostos associados à 

responsabilidade civil extracontratual. ---------------------------- 

7. No seguimento do pedido de colaboração formulado, a DPM produziu 

a Informação/Proposta n.º 393/DPM/2022, tendo exarado a seguinte 

conclusão: --------------------------------------------------------- 

“É entendimento destes serviços, que, independentemente de existir uma 

zona de circulação exclusiva para peões, com uma faixa livre mínima 

de 40cm, sem qualquer desnível, os desníveis existentes noutras zonas 

do arruamento são de pequenas dimensões e que ocorrem normalmente por 

vários fatores em várias outras zonas da cidade, sem que a sua 

existência se torne um obstáculo de maior para a normal circulação de 

peões.” ------------------------------------------------------------ 

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; -- 

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; - 
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- Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ----------------- 

- Que desse ato tenham resultado prejuízos; ------------------------ 

- Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ----------------------------------------------------------- 

4. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 
afirma que a queda foi provocada pela existência de um desnível no 

passeio. ----------------------------------------------------------- 

5. Ora, atendendo ao quadro legal supra evidenciado, apenas fará 

sentido falar em violação de um dever, nas situações em que o mesmo 

exista. ------------------------------------------------------------ 

6. Ou seja, para que a requerente possa falar em omissão de um dever 
de sinalização e ou manutenção, por parte do Município, é necessário 

que o desnível em causa represente, em face das suas características, 

um obstáculo ou perigo relevante para a circulação de peões. 

7. De facto, não poderá ser exigido ao Município a sinalização de todas 
e quaisquer irregularidades ou dificuldades existentes na via, mas tão 

só daquelas que constituam obstáculo ou perigo à normal circulação dos 

seus utentes. ------------------------------------------------------ 

8. Sendo certo que a DPM, através da Informação/Proposta n.º 

393/DPM/2022, veio informar o seguinte: ---------------------------- 

“Após deslocação ao local, e de acordo com as imagens, verifica-se 

que: --------------------------------------------------------------- 

a) A Travessa Cândido dos Reis permite apenas o trânsito de veículos 

para “cargas e descargas”.  ---------------------------------------- 

b) A via é normalmente utilizada em toda a largura pelos peões, não 

existindo lancis nem plataformas elevadas.  ------------------------- 

c) O pavimento é constituído por cubo de granito com 10 cm de aresta 

na zona de circulação dos veículos de cargas e descargas.  ---------- 

d) Nas faixas laterais da via existem lajetas de granito com dimensão 

variável, sendo a largura mínima de 40 cm (imagem 2), seguidas de 

pavimento em cubo de granito com aresta de 5cm. -------------------- 

e)  O desnível máximo medio entre as lajetas e o pavimento em cubo de 

5cm, foi de 2,5 cm. ------------------------------------------------- 

(…) É entendimento destes serviços, que, independentemente de existir 

uma zona de circulação exclusiva para peões, com uma faixa livre mínima 

de 40cm, sem qualquer desnível, os desníveis existentes noutras zonas 

do arruamento são de pequenas dimensões e que ocorrem normalmente por 

vários fatores em várias outras zonas da cidade, sem que a sua 

existência se torne um obstáculo de maior para a normal circulação de 

peões.” ------------------------------------------------------------ 

9. Assim, atendendo à conclusão dos serviços, suprarreferidos, 

julgamos, salvo melhor opinião, que não se encontram reunidos, no 

caso, os pressupostos legais exigidos para a verificação de existência 

de responsabilidade civil extracontratual deste Município, razão pela 

qual o pedido deverá ser objeto de indeferimento. ------------------- 

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 
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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, de momento, me cumpre informar sobre este assunto. --- 

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

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

Chaves, 18 de julho 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 DO DUA 18/07/2022 ------------------------------------------ 

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

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

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

24/07/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnico-jurídica 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. INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS/ LUÍS FILIPE FERNANDES DA SILVA 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 138/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 NIPG n.º 5236/22, 

datado do pretérito dia 23/03/2022, Luís Filipe Fernandes da Silva 

veio invocar a prescrição de faturas relativas a consumos de água 

realizados há mais de seis meses.  ---------------------------------- 

2. Na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Municipal, em 

sua reunião ordinária realizada no pretérito dia 26/05/2022, a qual 

recaiu sobre o teor da informação técnica n.º 103/DAG/2022, de 

20/05/2022, veio aquele órgão municipal manifestar a intenção de 

indeferir a pretensão formulada, de acordo com as razões de facto e 

de direito expostas na referida informação. ------------------------ 

3. Destarte, foi concedido ao requerente o prazo de 10 dias para 

vir ao processo, por escrito, dizer o que se lhe oferecesse sobre o 

assunto, nos termos do disposto no artigo 121.º, do Código do 

Procedimento Administrativo (aprovado em anexo pelo Decreto Lei 

n.º4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual redação, doravante, CPA). 

4. Pese embora dentro do prazo que lhe fora concedido para o efeito 

o requerente nada tenha apresentado na legítima tentativa de inverter 

a intenção de decisão que lhe fora manifestada – vide que a carta 

registada com aviso de receção, e depois de sucessivas tentativas 

frustradas de notificação, foi entregue ao requerente no dia 15 de 

junho de 2022, conforme poderá ser confirmado através de consulta no 

sítio de internet dos CTT introduzindo o número de registo 
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RF634136335PT –  a verdade é que, através de comunicação eletrónica, 

datada de 4 de julho de 2022, veio o mesmo apresentar defesa, a qual, 

ainda que extemporânea, será alvo de consideração nos presentes autos 

exatamente nos mesmos termos das que o são a título tempestivo, 

transcrevendo-se, por via disso, o seu conteúdo: ------------------- 

5. “(…) Importa informar que o pedido efetuado nada tem haver com 

as dividas antes do processo de insolvência bem como a divida que esta 

em execução. Assim as dividas anteriores ao processo de insolvência 

n.º 18/20.7T8VRL, esta divida e para ser liquidada pela massa 

insolvente a cargo da administradora de insolvência. A divida que se 

encontra em execução esta a minha responsabilidade e a seu tempo e com 

a vossa participação ser paga de preferência em prestações.  -------- 

O pedido efetuado em 23/03/2022, sob o NIPG n.º 5236/22, e referente 

aos 6 meses que se encontram prescritos com base na lei n.º 23/96, nos 

locais de consumo 21968 e 30722, assim acrescentar que a empresa de 

aguas tem uma autonomia própria e com regulamento como as parecerias 

publico privadas, assim deve seguir o exemplo das luz e gás a referir 

ainda que durante um período superior a 8 meses as faturas não me 

chegavam por via CTT, bem como por correio eletrónico sendo este ultimo 

o pedido registado. ------------------------------------------------  

Pelos factos descritos solicito o arquivamento/liquidação da divida 

referente aos seis meses. (…)”.  ------------------------------------   

6. Ora, de uma análise à defesa do requerente, julgo, salvo melhor 

entendimento, que a mesma não constitui argumentário que contrarie ou 

coloque em causa a informação técnica n.º 103/DAG/2022. ------------ 

7. Na verdade, a mesma limita-se a referir e individualizar as 

faturas que se pretendem ver declaradas prescritas, sem qualquer 

argumento que contrarie ou coloque em causa o que se referiu na 

informação n.º 103/DAG/2022 e sendo certo que, na dita informação, se 

fez referência a todo o leque de faturas imputáveis ao requerente, as 

quais, pelas razões nela apontadas, não se encontram, 

indubitavelmente, prescritas. ---------------------------------------  

8. Não havendo defesa que apresente argumentos contrários à intenção 

de decisão manifestada, mas tão somente uma espécie de opinião 

contrária à destes serviços jurídicos, nada mais há a acrescentar ao 

que foi vertido na informação que sustentou o sentido de intenção de 

decisão manifestado ao requerente, dando-a, por via disso, por 

integralmente reproduzida na presente informação e remetendo, 

brevitatis causae, se necessária, a respetiva leitura. --------------     

9. Note-se, ademais e por último, que quando o requerente refere 

que “referir ainda que durante um período superior a 8 meses as faturas 

não me chegavam por via CTT, bem como por correio eletrónico sendo 

este ultimo o pedido registado” , tal circunstancialismo em nada 

interfere com o objeto dos presentes autos, isto é, com a análise da 

prescrição das faturas imputáveis ao requerente, ou melhor, com o 

facto de as mesmas não se encontrarem prescritas.  ----------------- 

II – Proposta ------------------------------------------------------ 

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

enunciadas, tomo a liberdade de sugerir a adoção da seguinte estratégia 

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião ordinária 

do Executivo Municipal, com vista à tomada de decisão definitiva, 

consubstanciada no indeferimento do pedido formulado pela requerente, 

com base nas razões expostas na informação técnica n.º 103/DAG/2022, 

documento cujo teor, por razões de brevitatis causae, aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa 

à presente informação; --------------------------------------------- 
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b) Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, nos 

teremos do artigo 114.º, do CPA, da decisão que vier a ser proferida 

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

c) Por último, reenvio do processo, ora acompanhado da presente 

informação, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz. 

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

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

Chaves, 19 de julho de 2022. --------------------------------------- 

O Jurista ---------------------------------------------------------- 

(Pedro Carvalho Chaves) -------------------------------------------- 

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

NEGREIRO DO DUA 19/07/2022 ------------------------------------------ 

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

perfilada no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

23/07/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnico-jurídica 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. REGIME JURÍDICO DA SEGURANÇA DO CIBERESPAÇO – DESIGNAÇÃO DE 

RECURSOS. INFORMAÇÃO Nº 19 / 2022 / UISI. --------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Considerando que o Município de Chaves, tem de dar cumprimento ao 

disposto nos n.º 3, 4 e 5, do artigo 4.º e 2, 3 e 4 do artigo 5.º, do 

Decreto -Lei n.º 65/2021 de 30 de julho de 2021, no que concerne, 

respetivamente, à indicação dos pontos de contacto permanente e do 

responsável pela segurança. ---------------------------------------- 

II – Fundamentação ------------------------------------------------- 

Considerando que o Município de Chaves integra o âmbito da Lei 46/2018 

de 13 de agosto, Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço. A 

regulação deste diploma foi concretizada pelo decreto Lei 65/2021 de 

30 de julho, prescrevendo o mesmo a obrigação do Município de designar 

um Responsável pela Segurança e, pelo menos, um Ponto de Contacto 

Permanente. -------------------------------------------------------- 

Na sequência do exposto, e tendo em conta os termos do Artigo 5º do 

Decreto Lei 65/2021 de 30 de julho, propõe-se designar o Vice-

Presidente, Dr. Francisco Melo, para assumir as funções de Responsável 

de Segurança. As principais funções consistem em assegurar a gestão 

do conjunto de medidas adotadas em matéria de requisitos de segurança 

e de notificação de incidentes de segurança. Na sequência das mesmas, 

deverá o Responsável de Segurança aprovar o Plano de Segurança da 

Informação e documentação conexa, bem como subscrever os relatórios 

anuais e inventários de ativos a comunicar ao Centro Nacional de 

Cibersegurança, Autoridade Nacional de Cibersegurança. -------------- 

Tendo em conta as competências atribuídas à respetiva Unidade de 

Informática e Sistemas Inteligentes, propõe-se, nos termos do Artigo 

4º do Decreto Lei 65/2021 de 30 de julho, designar o Luis Manuel de 

Brito Fernandes e o Paulo Jorge Alves Gonçalves para os cargos de 

Ponto de Contacto Permanente. As principais funções do Ponto de 

Contacto Permanente consistem em assegurar os fluxos de informação a 
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nível operacional e técnico junto do Centro Nacional de Cibersegurança 

ou de outras entidades competentes, nomeadamente assegurar obtenção e 

partilha de informação operacional e técnica, na sequência da 

notificação de incidentes, bem como a operacionalização de 

procedimentos fixados no âmbito do Plano de Segurança do Município. - 

A comunicação dos dados respeitantes aos recursos acima deverá ser 

concretizada nos termos dos Artigos 2º e 3º do Regulamento 183/2022 

de 21 de fevereiro do Gabinete Nacional de Segurança-Centro Nacional 

de Segurança. ------------------------------------------------------- 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

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

enunciadas, propõe-se que o assunto seja presente na próxima reunião 

de Câmara para deliberação. ---------------------------------------- 

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

Chaves, 14 de julho de 2022 ---------------------------------------- 

O Chefe de Unidade de Informática e Sistemas Inteligentes, --------- 

(Luís Brito) ------------------------------------------------------- 

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

NEGREIRO DO DUA 14/07/2022 ------------------------------------------ 

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

contida. À consideração do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

24/07/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação 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. --------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS NA VIATURA COM A 

MATRÍCULA 47-UT-67.- ANA PEREIRA INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 142/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 o registo de entrada nos serviços 

administrativos desta Autarquia Local nº 7829, de 04/07/2022, Ana 

Pereira veio solicitar a assunção de responsabilidade, por parte deste 

Município, com vista ao pagamento duma indemnização pelos danos 

patrimoniais sofridos na viatura com a matrícula 47-UT-67. --------- 

2. Invoca, em defesa do direito reclamado, que os danos foram 

provocados por uma árvore, devido à falta de manutenção da mesma. -- 

3. Sobre a matéria, a DRO (Setor de Parques e Jardins), através de 

informação aposta sobre o requerimento, com data de 11/07/2022, 

concluiu o seguinte: ----------------------------------------------- 

“O Município de Chaves detém responsabilidade sobre o arvoredo 

instalado dentro do perímetro municipal urbano, dentro dos 

estabelecimentos escolares do Concelho, e ao longo das estradas 

municipais do Concelho. Não se enquadrando a situação exposta em nenhum 

dos casos referidos anteriormente, sendo que a árvore em causa se 

situa num largo do interior da aldeia de Sanjurge, logo não se encontra 

à responsabilidade do Município nem do respetivo Setor de Parques e 

Jardins, devendo o presente pedido de indemnização ser remetido para 

a Junta de Freguesia de Santa Cruz, Trindade e Sanjurge.” ---------- 

4. Neste contexto, foi solicitada a intervenção destes serviços, em 
vista a ser determinada a estratégia procedimental a seguir. ------- 
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5. É, pois, na sequência deste pedido de parecer que se apresentam, de 
seguida, as considerações que reputamos de pertinentes no caso 

individual e concreto em apreciação. ------------------------------- 

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

d) Por danos decorrentes do exercício da função administrativa; 

e) Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional; 

f) Por danos decorrentes do exercício da função político – 

legislativa. ------------------------------------------------------- 

2. Relativamente à responsabilidade civil por danos decorrentes do 
exercício da função administrativa, o nº1, do art. 8º, do retrocitado 

diploma legal, determina em que termos existe essa responsabilidade 

exclusiva do Estado e demais pessoas coletivas públicas. ----------- 

3. A aludida disposição legal prevê, no seu clausulado, que para que 
se verifique tal responsabilidade é necessário que estejam reunidos 

os seguintes pressupostos, a saber: --------------------------------- 

-  A prática, através de órgão ou agente, de um ato ilícito (positivo 

ou omissivo), no exercício de funções públicas ou por causa delas; -- 

-  Imputação do ato a título de dolo ou mera culpa; ---------------- 

-  Que desse ato tenham resultado prejuízos; ----------------------- 

-    Da verificação de um nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo 

ou dano. ----------------------------------------------------------- 

4. De igual modo dispõe o art. 483º, do Código Civil, que “aquele que, 
com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou 

qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica 

obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação “. 

5. Por sua vez, o artigo 9º, do Regime da Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas, determina que 

são consideradas ilícitas as ações ou omissões dos titulares dos 

órgãos, funcionários e agentes que violem disposições ou princípios 

constitucionais, legais ou regulamentares ou infrinjam regras de ordem 

técnica ou deveres objetivos de cuidado e de que resulte a ofensa de 

direitos ou interesses legalmente protegidos. ---------------------- 

6. Ora, no caso individual e concreto em apreciação, a peticionária 
afirma que os prejuízos foram provocados na sequência do embate da 

viatura contra uma árvore, a qual evidenciava falta de manutenção.-- 

7. Sucede, porém, que, fazendo fé na informação prestada pela DRO – 
Setor de Parques e Jardins – a árvore não se encontra sob a jurisdição 

deste Município, mas sim da União de Freguesias de Santa Cruz, Trindade 

e Sanjurge. -------------------------------------------------------- 

8. Significa isto, portanto, que não pode ser assacada 

responsabilidade ao Município pelos danos provocados por uma coisa que 

não se encontra sob a sua responsabilidade. ------------------------ 

9. De facto, atendendo à retrocitada informação, não dispõe, esta 

autarquia local, de competência sobre a matéria, cabendo esta última 

à referida freguesia. ---------------------------------------------- 

10. Ora, dispõe o n.º 1, do artigo 40º, do CPA, que antes de qualquer 

decisão, o órgão da Administração Pública deve certificar-se de que é 

competente para conhecer da questão. ------------------------------- 

11. Por sua vez, determina o n.º 2, da mesma disposição legal, que a 

incompetência deve ser suscitada oficiosamente pelo órgão e pode ser 

arguida pelos interessados. ---------------------------------------- 
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III – Propostas ----------------------------------------------------

Assim, 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 ao reconhecimento, por parte de tal órgão, 

de que não é legalmente competente para analisar o pedido formulado, 

cabendo tal competência à União de Freguesia de Santa Cruz, Trindade 

e Sanjurge; -------------------------------------------------------- 

b) Para efeitos do disposto no n.º 2, do artigo 40º, do CPA, dever-
se-á conceder um prazo de dez dias úteis à interessada para, querendo, 

arguir o reconhecimento referido na alínea anterior; --------------- 

c) Caso a interessada nada refira, durante o período de dez dias 
concedido, deverá o requerimento ser remetido, oficiosamente, para a 

freguesia, em causa, disso se notificando a particular, nos termos, e 

para os efeitos, previstos no n.º 1, do artigo 41º, do CPA; --------- 

d) De imediato, envio do presente assunto, agora acompanhado pela 
presente informação, para o Gabinete do Presidente da Câmara, Dr. Nuno 

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

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

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

Chaves, 26 de julho de 2022 ---------------------------------------- 

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

Em anexo: O respetivo processo administrativo. --------------------- 

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

Marcos Barroco ----------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE AMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 27/07/2022 ------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

28.07.2022. -------------------------------------------------------- 

À reunião do Executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. “ASSOCIAÇÃO INDIEROR”. 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº36/DAG/STL/2022. ----------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. Considerando que a Associação Indieror, com sede na Rua Direita, 

n. 143, freguesia Santa Maria Maior, concelho de Chaves, veio solicitar 

a este Município a respetiva autorização/licença para a realização do 

evento, “FESTIVAL N2 CHAVES”, que terá lugar nos dias 4, 5 e 6 de 

agosto de 2022. ---------------------------------------------------- 

2. Considerando que, no aludido requerimento, a “Associação Indieror” 

solicitou, também, a isenção do pagamento das taxas administrativas 

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

II – Análise -------------------------------------------------------- 

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

seguinte: ---------------------------------------------------------- 
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1.1 A matéria correlacionada com a isenção de taxas administrativas 

encontra-se positivada no n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento de 

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

“As associações e fundações desportivas, culturais e recreativas sem 

fins lucrativos, legalmente constituídas, poderão beneficiar da 

isenção do pagamento de taxas devidas pelos licenciamento e 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos 

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

1.2 Considerando ainda, e decisão de eventual isenção das taxas 

previstas no Regulamento de Liquidação Cobrança de Taxas Municipais 

carece de formalização do pedido, o qual deverá ser instruído com os 

documentos comprovativos da natureza jurídica das entidades, da sua 

finalidade estatutária, bem como dos demais elementos exigíveis em 

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

Regulamento Municipal. ---------------------------------------------- 

1.3 Neste contexto, o requerente instruiu o seu requerimento com os 

seguintes documentos: ---------------------------------------------- 

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

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

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

1.4 Considerando que de acordo com a informação prestada pela Divisão 

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

Município de Chaves (documento cujo teor integral se anexa); -------- 

1.5 Considerando, assim, que se encontram reunidos os pressupostos 

legais para a interessada poder beneficiar da isenção das respetivas 

taxas, nos termos do disposto nos n.ºs 2, 8 e 12 do artigo 24.º do 

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

1.6 Considerando que o valor das taxas administrativas associadas à 

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

€146,45(Cento e quarenta e seis euros e quarenta e cinco cêntimos). - 

III   – Proposta ---------------------------------------------------- 

Em coerência com as razões anteriormente enunciadas, tomo a liberdade 

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

a) Agendamento do presente assunto para uma próxima reunião ordinária 

da Câmara Municipal, com vista à tomada de deliberação consubstanciada 

na autorização da isenção de taxas requerida pela peticionária, ao 

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

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

b) Sequencialmente, deverá o presente assunto ser reencaminhado para 

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

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

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

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

de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenção concedidas 

pela Autarquia Local; ----------------------------------------------- 

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

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão 

Administrativa Geral, Dr.ª Carla Negreiro. -------------------------- 

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

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

Chaves, 26 de julho de 2022 -----------------------------------------                     

A   Assistente Técnica, Manuela Sargento --------------------------- 

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE AMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 27/07/2022. ------------------------------------------------------ 
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Atento o teor da presente informação, é de adotar a estratégia 

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

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

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

28/07/2022. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para aprovação 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS. ASSOCIAÇÃO CULTURAL REC. DESPORTIVA 

“CASA DA CULTURA DE VIDAGO”. INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 150/DAG/STL/22. - 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1.Considerando que a “Casa da Cultura de Vidago – Associação Cultural 

Rec. Desportiva. ” com sede no Largo da Praça, n.º 14, Vidago, concelho 

de Chaves, veio solicitar a este Município a respetiva 

autorização/licença para a realização do evento, denominado “NOITE DE 

KARAOKE,” que terá lugar nos dias 23 e 24 de julho de 2022, do corrente 

ano. --------------------------------------------------------------- 

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

Rec. Desportiva – Casa da Cultura de Vidago” 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: -- 

“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 

autorização exigíveis para a realização de iniciativas e eventos no 

âmbito das suas finalidade estatutárias.” -------------------------- 

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

pagamento das taxas previstas no Regulamento de Liquidação e 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 Segurança Social; --------------------- 

- 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, 
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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 € 

112,65(cento e doze euros e sessenta cinco cêntimos); --------------- 

II – Da Proposta ---------------------------------------------------- 

a) Em virtude da data de realização do evento se iniciar em 23 e 24 

de julho de 2022, a 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 €112,65(cento e 

doze euros e sessenta e cinco cêntimos), de acordo com o disposto no 

n.º 1, 8 e 12, do art. 24.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança 

de Taxas Municipais, sendo posteriormente sujeita a ratificação pelo 

Órgão Executivo, à luz da previsão constante no artigo 164ª do CPAsendo 

posteriormente sujeita a ratificação pelo órgão executivo à luz da 

disposição constante no artigo 164º CPA; --------------------------- 

b) 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; ------------------------------------------ 

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

Divisão de Gestão Financeira, para efeitos de controlo de isenções 

concedidas pela Autarquia Local; ------------------------------------ 

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

presente informação, para o gabinete da Chefe da Divisão de 

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

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

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

Chaves, 22 de julho de 2022 ---------------------------------------- 

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

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

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE AMINISTRAÇÃO GERAL, DRA CARLA NEGREIRO 

DE 22/07/2022 ------------------------------------------------------- 

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

no ponto II. À consideração do Senhor Presidente da Câmara. -------- 

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

22/07/2022. -------------------------------------------------------- 

Aprovo a proposta infra, nos termos e com os fundamentos constants da 

mesma. À reunião do executivo municipal para ratificação. ----------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 22.07.2022. ------------ 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 

 

 

1 - ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO 

 

 

1.1. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PRORROGAÇÃO. PROCESSO ANO 2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS 

/SHSDPC/Nº124/2022-------------------------------------------------- 

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. ------------------------------- 
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DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.07.05  ------------------------------------------------------ 

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 SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, PAULA CHAVES DE 

2022.07.28. -------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO. PROCESSO Nº12/2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº128/2022---------------------------------------------------------- 

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 2022.07.15  ------------------------------------------------------ 

Visto. Concordo com a presente informação técnica, a mesma satisfaz 

os requisitos legais e regulamentares estabelecidos sobre a matéria. 

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

DESPACHO DA SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, PAULA CHAVES DE 

2022.07.18. -------------------------------------------------------- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO Nº11/2022. INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/ 

Nº129/2022---------------------------------------------------------- 

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 DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.07.26  ------------------------------------------------------ 

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 SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, PAULA CHAVES DE 

2022.07.28. -------------------------------------------------------- 

Visto. 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. --------------------------------------------- 

 

 

1.4. APOIO ECONÓMICO A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO.PROCESSO 20/2020 INFORMAÇÃO/PROPOSTA/DEAS/SHSDPC/Nº135/ 

2022---------------------------------------------------------------- 
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Foi presente, a informação identificada em epígrafe, cujo teor aqui 

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

se anexa à presente ata sob o n.º 4. ------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL PAULA CABUGUEIRA 

DE 2022.07.26  ------------------------------------------------------ 

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 SENHORA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL, PAULA CHAVES DE 

2022.07.28. -------------------------------------------------------- 

Concordo com o parecer técnico, 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. --------------------------------------------- 

 

 

1.5. “ PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 
– DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO, NA ULTERIOR REDAÇÃO – 

CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL.” INFORMAÇÃO 83/DEAS-EU/2022. ---------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Enquadramento e fundamentação: --------------------------------- 

1 – Considerando que, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, veio a ser consagrada 

a delegação de competências, para os municípios, tendo sido assumidas, 

também pelo Município de Chaves, tais competências, a partir de 1 de 

abril de 2022, em sintonia com o enunciado imperativo legal; -------- 

2 – Tendo em vista tal operacionalização, o Município de Chaves, quanto 

à cessão da posição contratual nos contratos duradouros, adotou a 

prerrogativa legal estatuída na alínea b), do artigo 64.º do já 

enunciado diploma legal, tendo comunicado ao IGeFE - Instituto de 

Gestão Financeira da Educação, I.P. (adiante IGeFE), tal entendimento:  

“No âmbito da transferência de competências para os órgãos Municipais 

no domínio da educação e conforme o previsto no Decreto-lei nº 21/2019, 

de 30 de janeiro, na atual redação, dispõe a sua alínea b) do artigo 

64.º o seguinte: ---------------------------------------------------- 

“…caso os Municípios não assumam a posição contratual do estado, são 

deduzidas das transferências financeiras para o desenvolvimento das 

competências em matéria de educação os montantes correspondentes aos 

respetivos encargos, até à sua execução integral.” ----------------- 

3 – Considerando que, de tal entendimento, decorria a intenção de que 

todos os contratos em vigor, nos Agrupamentos de Escolas do concelho 

de Chaves, referentes ao fornecimento de bens e serviços duradouros, 

em vigor, continuariam a ser assumidos pelo respetivo agrupamento até 

ao termo da sua vigência, devendo, para o efeito, o IGeFE promover a 

necessária dedução às transferências mensais a efetivar para o 

Município de Chaves, a favor dos respetivos Agrupamentos de Escolas; 

4 – Considerando que a enunciada operacionalização não foi levada a 

efeito pelo IGeFE, resultando instabilidade nos respetivos 

Agrupamentos de Escolas que começaram a dar nota de não estarem a ser 

cumpridas as obrigações atempadas de pagamento, no âmbito dos 

contratos de fornecimento de bens e serviços duradouros, por 

constrangimentos de tesouraria, comprometendo seriamente a execução 

dos mesmos, com potencial prejuízo do regular funcionamento das 

escolas; ----------------------------------------------------------- 
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5 – Considerando que, após reiterada comunicação junto do IGeFE, pelo 

Município de Chaves, e posteriormente junto da DGESTE, não teve lugar 

qualquer efeito no que concerne à metodologia adotada e devidamente 

comunicada, à luz da previsão constante na alínea b), do artigo 64.º 

publicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação, revelou-se necessário reponderar a posição perfilada, atenta 

a crescente instabilidade verificada no funcionamento dos respetivos 

Agrupamentos de Escolas e, bem assim, a ausência de capacidade do 

IGeFE em operacionalizar a enunciada metodologia legalmente prevista; 

6 – Por conseguinte, e assim capitulando, o Município entendeu 

despoletar a promoção de mecanismo alternativo – cessão da posição 

contratual -, com efeitos retroativos ao dia 1 de abril de 2022, em 

todos os contratos de fornecimento de bens e serviços de caráter 

duradouro, a que alude a alínea a) do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, que se encontrem em 

vigor nos respetivos Agrupamentos de Escolas, tendo em vista a 

reposição da normalidade e estabilidade no funcionamento das escolas. 

II – Estratégia de atuação e proposta: ------------------------------ 

Face ao exposto e tendo em vista a máxima celeridade, salvaguardando 

o cumprimento dos aspetos legais e formais inerentes à 

operacionalização da cessão da posição contratual em todos os 

contratos de fornecimento de bens e serviços de caráter duradouro, em 

vigor nos respetivos Agrupamentos de Escolas do concelho, sugere-se a 

ponderação da seguinte estratégia de atuação: ----------------------- 

a) Elaboração de quadro sinótico com identificação de tais contratos, 

previstos no referido artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

de janeiro, na ulterior redação, com detalhe relativamente a: i) 

objeto; ii) co-contratante (designação, morada sede, NIF, 

contactos…..; iii) prazo; iiii) classificação económica do orçamento 

da despesa em vigor; ------------------------------------------------ 

b) Elaboração de minutas de adendas aos contratos, para cada contrato 

identificado no referido quadro sinóptico e respetivos cabimentos da 

despesa associada aos encargos a assumir pelo Município, tendo em 

vista acautelar a formalização da cessão da posição contratual à luz 

do artigo 324.º do Código dos Contratos Públicos; ------------------- 

c) Em caso de aprovação da presente proposta, pelo Sr. Presidente da 

Câmara, dever-se-á promover o agendamento à próxima reunião do órgão 

executivo municipal, para conhecimento; ----------------------------- 

d) Sequencialmente, dever-se-á notificar os interessados da decisão 

administrativa tomada e, bem assim, a recolha das competentes 

assinaturas às respetivas adendas aos contratos celebrados, 

legitimadoras da cessão da posição contratual. ---------------------- 

À Consideração superior, -------------------------------------------- 

Chaves, 19 de julho de 2022. ---------------------------------------- 

A Chefe de Divisão de Educação e Ação Social ------------------------ 

Paula Cabugueira ---------------------------------------------------- 

Em anexo: Quadro Sinótico ------------------------------------------- 

Minutas ------------------------------------------------------------ 

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de 

Telecomunicações” -------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 
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2.º Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S. A., número de 

identificação de pessoa coletiva 504615947 e do registo comercial ….., 

com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 40, 1069 - 300 Lisboa, 

com o capital social de ……. euros, neste ato legalmente representada 

por …….com residência profissional……….., titular do Cartão de Cidadão 

n.º …….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada sociedade, 

conforme poderes constantes na certidão permanente/…….., documento que 

fica arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por 

Segundo Contratante; ------------------------------------------------ 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

05/01/2022, um contrato de fornecimento de telecomunicações, com 

efeitos a partir de 05/01/2022, para vigorar até 31/10/2024, pelo 

montante de €7.920,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; -----------------------------------------------------------  

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:   

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de telecomunicações, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. ------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 
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Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de 

eletricidade” ------------------------------------------------------ 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Endesa Energia S. A. - Sucursal Portugal, número de identificação 

de pessoa coletiva 980245974 e do registo comercial ….., com sede na 

Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I, Piso 3, 2770 - 203 Paço de 

Arcos, com o capital social de ……. euros, neste ato legalmente 

representada por …….com residência profissional……….., titular do 

Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de …… da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

30/12/2021, um contrato de fornecimento de eletricidade, com efeitos 

a partir de 01/01/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo montante de 

€59.904,64, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----------------  

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  
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Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de eletricidade, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO a “Extintores/Manutenção” ---- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; -----------------

2.º Orlando Santos – Sociedade Unipessoal, Lda., número de 

identificação de pessoa coletiva 500697370 e do registo comercial ….., 

com sede na Avenida do Tâmega, n.º 27, r/c, 5400 - 714 Chaves, com o 

capital social de ……. euros, neste ato legalmente representada por 

…….com residência profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º 

…….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme 

poderes constantes na certidão permanente/…….., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

24/03/2022, um contrato de fornecimento de extintores/manutenção, com 

efeitos a partir de 24/03/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo 

montante de €635,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; --------  

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 
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64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de extintores/manutenção, indicado no 

considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, perante si, todos 

os direitos, deveres e responsabilidades inerentes a tal contratação. 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “ Fornecimento de gás natural”  

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Petrogal, S. A., número de identificação de pessoa coletiva 

500697370 e do registo comercial ….., com sede em Rua Tomás da Fonseca, 

Torre C, 1600 - 209 Lisboa, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

30/12/2021, um contrato de fornecimento de gás natural, com efeitos a 

partir de 01/01/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo montante de 

€29.140,54, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 
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por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de gás natural, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de Transportes 

NE” ---------------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Ademar Sena Rodrigues, Unipessoal, Lda., número de identificação 

de pessoa coletiva 515876798e do registo comercial ….., com sede na 

Travessa Esquerda da Rua do Pinhal, n.º 2, Santo Estevão, com o capital 

social de ……. euros, neste ato legalmente representada por …….com 

residência profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º 

…….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme 
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poderes constantes na certidão permanente/…….., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

17/02/2022, um contrato de fornecimento de transportes NE, com efeitos 

a partir de 17/02/2022, para vigorar até 29/07/2022, pelo montante de 

€37.050,82, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ---------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de transportes NE, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de Transportes 

NE” ---------------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º ANPIAM Unipessoal, Lda., número de identificação de pessoa 

coletiva 516621084 e do registo comercial ….., com sede na Rua do 

Reigoso n.º 38 5470-238 Montalegre, com o capital social de ……. euros, 

neste ato legalmente representada por …….com residência 

profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., 

na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme poderes 

constantes na certidão permanente/…….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

17/02/2022, um contrato de fornecimento de transportes NE, com efeitos 

a partir de 17/02/2022, para vigorar até 29/07/2022, pelo montante de 

€44.752,03, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------  

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ---------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ---------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de transportes NE, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 
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perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de Transportes 

NE” ---------------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Turichaves, Unipessoal, Lda., número de identificação de pessoa 

coletiva 513759093 e do registo comercial ….., com sede no Bairro do 

Lombo, Estrada de Valpaços n.º 45, 5400-352 Chaves, com o capital 

social de ……. euros, neste ato legalmente representada por …….com 

residência profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º 

…….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme 

poderes constantes na certidão permanente/…….., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

17/02/2022, um contrato de fornecimento de transportes NE, com efeitos 

a partir de 17/02/2022, para vigorar até 29/07/2022, pelo montante de 

€43.177,24, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------- 

2.  Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 
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salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de transportes NE, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de cópia e 

impressão” --------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Consurema  - Consumíveis de Escritório e Papelaria, Lda., número 

de identificação de pessoa coletiva 503837369 e do registo comercial 

….., com sede na Zona Industrial, Rua Júlio Pereira, LT 20C, 5400 - 

834 Santa Cruz - Trindade, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; --------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. António 

Granjo e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

28/03/2022, um contrato de fornecimento de cópia e impressão, com 

efeitos a partir de 28/03/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo 

montante de € 8.990,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----  

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 



                                                                F. 103 

                                                                  _____________________ 

 
duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ---------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ---------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------ 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de cópia e impressão, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. ------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. --------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de cópia e 

impressão” --------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Consurema  - Consumíveis de Escritório e Papelaria, Lda., número 

de identificação de pessoa coletiva 503837369 e do registo comercial 

….., com sede na Zona Industrial, Rua Júlio Pereira, LT 20C, 5400 - 

834 Santa Cruz - Trindade, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 
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permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado 

em 15/03/2022, um contrato de fornecimento de cópia e impressão, com 

efeitos a partir de 15/03/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo 

montante de € 6.624,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; -----------------------------------------------------------  

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de cópia e impressão, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: ---------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de 

eletricidade” ------------------------------------------------------ 

Entre: ------------------------------------------------------------- 
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1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Endesa Energia S. A. - Sucursal Portugal, número de identificação 

de pessoa coletiva 980245974 e do registo comercial ….., com sede na 

Quinta da Fonte, Edifício D. Manuel I, Piso 3, 2770 - 203 Paço de 

Arcos, com o capital social de ……. euros, neste ato legalmente 

representada por …….com residência profissional……….., titular do 

Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de …… da 

mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado 

em 01/01/2022, um contrato de fornecimento de eletricidade, com 

efeitos a partir de 01/01/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo 

montante de €37.598,52, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----  

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; --------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

Cessão da posição contratual) -------------------------------------- 

1.Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de eletricidade, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 
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Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ------------------------------------ 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO a “Extintores/Manutenção” ---- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Flaviprotec - Unipessoal, Lda., número de identificação de pessoa 

coletiva 508951844 e do registo comercial ….., com sede na Urbanização 

Fernando Dias, Bloco 5, Loja 3, 5400 - 590 Chaves, com o capital social 

de ……. euros, neste ato legalmente representada por …….com residência 

profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., 

na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme poderes 

constantes na certidão permanente/…….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado 

em 02/01/2022, um contrato de fornecimento de extintores/manutenção, 

com efeitos a partir de 02/01/2022, para vigorar até 01/01/2024, pelo 

período inicial de dois anos, renovável automaticamente por iguais 

períodos de 1 ano, pelo montante anual de €145,00, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, relativamente ao Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães;  -------------------------------------------------------- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 
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favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de extintores/manutenção, indicado no 

considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, perante si, todos 

os direitos, deveres e responsabilidades inerentes a tal contratação.- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ----------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO a “Extintores/Manutenção” ---- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Orlando Santos – Sociedade Unipessoal, Lda., número de 

identificação de pessoa coletiva 500697370 e do registo comercial ….., 

com sede na Avenida do Tâmega, n.º 27, r/c, 5400 - 714 Chaves, com o 

capital social de ……. euros, neste ato legalmente representada por 

…….com residência profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º 

…….válido até ……., na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme 

poderes constantes na certidão permanente/…….., documento que fica 

arquivado em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado 

em 05/01/2022, um contrato de fornecimento de extintores/manutenção, 

com efeitos a partir de 05/01/2022, para vigorar até 04/01/2023, pelo 

período inicial de um ano, renovável automaticamente, pelo montante 

de €5,00 por cada manutenção de extintor, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, relativamente à Escola Básica de Vidago; ------------ 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 
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3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação; -------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de extintores/manutenção, indicado no 

considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, perante si, todos 

os direitos, deveres e responsabilidades inerentes a tal contratação.- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ---------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: -------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO a “Prestação de serviços de táxi 

para NEE” ----------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Manuel Joaquim Santos Gonçalves, número de identificação fiscal 

201054353 e do registo comercial ….., com sede na Rua Estrada de 

Paradelas, n.º 3, 5400 - 504 Águas Frias, com o capital social de ……. 

euros, neste ato legalmente representada por …….com residência 

profissional……….., titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., 

na qualidade de …… da mencionada sociedade, conforme poderes 

constantes na certidão permanente/…….., documento que fica arquivado 

em anexo ao presente contrato, adiante designada por Segundo 

Contratante; ------------------------------------------------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 
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1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Fernão 

Magalhães e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado 

em 03/01/2022, um contrato de prestação de serviços de táxi para NEE, 

com efeitos a partir de 03/01/2022, para vigorar até 29/07/2022, pelo 

montante de € 4.968,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  ---- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  -------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de prestação de serviços de táxi para 

NEE, indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. ---------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ------------------------------------ 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de cópia e 

impressão” --------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 
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da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Consurema  - Consumíveis de Escritório e Papelaria, Lda., número 

de identificação de pessoa coletiva 503837369 e do registo comercial 

….., com sede na Zona Industrial, Rua Júlio Pereira, LT 20C, 5400 - 

834 Santa Cruz - Trindade, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------ 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 

Martins e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

05/01/2022, um contrato de fornecimento de cópia e impressão, com 

efeitos a partir de 05/01/2022, para vigorar pelo período de 12 meses, 

pelo montante de €6.120,00, correspondente a €510,00 de renda mensal 

e acrescido de custo adicional além de 100.000 cópias/impressões a 

preto e 2.800 cópias/impressões a cores no valor de €0,0039 a preto e 

€0,04 a cores, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  ------------- 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) -------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de cópia e impressão, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 
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2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante.  ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “ Fornecimento de 

eletricidade” ------------------------------------------------------ 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Petrogal, S. A., número de identificação de pessoa coletiva 

500697370 e do registo comercial ….., com sede em Rua Tomás da Fonseca, 

Torre C, 1600 - 209 Lisboa, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 

Martins e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

23/12/2021, um contrato de fornecimento de eletricidade, com efeitos 

a partir de 01/01/2022, para vigorar até 31/12/2022, pelo montante de 

75.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------ 

2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 
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encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira -------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) ------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de eletricidade, 

indicado no considerando 1., mantendo os ambos os contratantes, 

perante si, todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes 

a tal contratação. -------------------------------------------------- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ---------------------------------------------- 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

Minuta de ADENDA AO CONTRATO RELATIVO ao “Fornecimento de cópia e 

impressão” --------------------------------------------------------- 

Entre: ------------------------------------------------------------- 

1.º MUNICÍPIO DE CHAVES, NIPC 501 205 551, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, casado, natural 

da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, em 

Chaves, adiante designado por Primeiro Contratante; ----------------- 

2.º Consurema  - Consumíveis de Escritório e Papelaria, Lda., número 

de identificação de pessoa coletiva 503837369 e do registo comercial 

….., com sede na Zona Industrial, Rua Júlio Pereira, LT 20C, 5400 - 

834 Santa Cruz - Trindade, com o capital social de ……. euros, neste 

ato legalmente representada por …….com residência profissional……….., 

titular do Cartão de Cidadão n.º …….válido até ……., na qualidade de 

…… da mencionada sociedade, conforme poderes constantes na certidão 

permanente/…….., documento que fica arquivado em anexo ao presente 

contrato, adiante designada por Segundo Contratante; ---------------- 

E considerando que: ------------------------------------------------- 

1. Entre o Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. Júlio 

Martins e o segundo contratante acima identificado, foi celebrado em 

05/01/2022, um contrato de fornecimento de cópia e impressão, com 

efeitos a partir de 05/01/2022, para vigorar pelo período de 12 meses, 

pelo montante de €6.120,00, correspondente a €510,00 de renda mensal 

e acrescido de custo adicional além de 100.000 cópias/impressões a 

preto e 2.800 cópias/impressões a cores no valor de €0,0039 a preto e 

€0,04 a cores, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo certo que 

relativamente à respetiva secretaria é de considerar, conforme Anexo 

I do referido contrato, um equipamento 1 -"Konica Minolta C227", com 

o local de instalação "Secretaria Escola Dr. Júlio Martins", 

abrangendo o seguinte n.º de cópias/impressões _____ e representando 

o valor parcial/mensal de €________________ e o valor parcial/total 

de €____________; --------------------------------------------------- 
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2. Por imperativo legal, decorrente da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação, o Município 

de Chaves passou, a partir do dia 1 de abril,  a assumir a panóplia 

de competências  plasmada no aludido diploma legal, tendo, contudo, 

por razões de estabilidade e simplicidade, comunicado à IGeFE/DGEstE, 

que se exerceria, quanto à cessão da posição contratual nos contratos 

duradouros, nos termos da prerrogativa legal estatuída na alínea b), 

do artigo 64.º, do mesmo diploma; ----------------------------------- 

3. Posteriormente, e no intuito de contribuir para a reposição da 

normalidade de funcionamento das escolas, na dimensão logística e 

atividades de suporte, foi comunicado, em 13 de julho de 2022, junto 

da IGeFE/DGEstE, que o Município de Chaves assumia, com efeitos 

retroativos ao dia 1 de abril do ano em curso, todos os contratos de 

prestação de serviços, nos termos previstos na alínea a), do artigo 

64.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior 

redação;  ----------------------------------------------------------- 

4. Conforme decorre da Informação n.º83/DEAS/2022, da Unidade de 

Educação/Divisão de Educação e Ação Social, datada de ____/07/2022., 

aprovada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, através de 

despacho de ___ de julho de 2022 nela exarado,  encontram-se 

salvaguardados os pressupostos constantes do artigo 324.º do Código 

dos Contratos Públicos, dada a cessão da posição contratual ser a 

favor de outro contraente público e, por maioria de razão, a mesma se 

encontrar legalmente prevista no retrocitado artigo 64.º do Decreto-

Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na ulterior redação; ------------- 

É, livremente e de boa fé, celebrada a presente adenda, constante da 

cláusula seguinte, que as Partes ajustaram e reciprocamente aceitam:  

Cláusula Primeira --------------------------------------------------- 

(Cessão da posição contratual) -------------------------------------- 

1. Pela presente adenda, o primeiro contratante assume a posição de 

contraente público e o segundo contratante aceita, esta cessão da 

posição contratual, no contrato de fornecimento de cópia e impressão, 

nos exatos termos indicados no considerando 1. e somente em relação 

ao fornecimento de cópia e impressão – equipamento, n.º de 

cópias/impressões e valor parcial correspondente - relativos à 

respetiva secretaria, mantendo os ambos os contratantes, perante si, 

todos os direitos, deveres e responsabilidades inerentes a tal 

contratação, sem prejuízo do contrato inicial celebrado entre o 

Ministério da Educação/Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e o 

segundo contratante acima identificado se manter integralmente em 

vigor relativamente ao restante fornecimento de cópia e impressão. -- 

2. A cessão da posição contratual referida no número anterior produz 

efeitos a partir da data da aceitação, por parte do Município de 

Chaves, da transferência das competências no domínio da Educação, ou 

seja, desde o dia 1 de abril de 2022, e mantém-se em vigor até termo 

do respetivo contrato. ------------------------------------ 

Esta Adenda é feita em dois exemplares, destinando-se um cada 

contratante. ------------------------------------------------------- 

Em tudo o mais se mantém o clausulado do contrato outorgado em  ……….. 

Chaves, …………………………….. ----------------------------------------------- 

O Primeiro Contratante: --------------------------------------------- 

O Segundo Contratante: ----------------------------------------------

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

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

30/07/2022. -------------------------------------------------------- 

Visto. Concordo. Proceda-se em conforme preconizado na proposta 

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

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

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

 

 

1.6. “ALUNOS: GONÇALO ALÉM FERREIRA - REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES ATRAVÉS DO PAGAMENTO EM OITO PRESTAÇÕES.” 
INFORMAÇÃO 86/DEAS-EU/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 5. ------------------------------- 

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

CABUGUEIRA DE 2022.07.28.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. ----------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

29.07.2022 ---------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.7. “ALUNOS: INÊS LOPES TAVARES, LÚCIA LOPES TAVARES E LEONARDO 

CAETANO LOPES TAVARES - REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS DO SERVIÇO DE 

REFEIÇÕES ATRAVÉS DO PAGAMENTO EM OITO PRESTAÇÕES.” INFORMAÇÃO 

87/DEAS-EU/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 6. ------------------------------- 

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

CABUGUEIRA DE 2022.07.28.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. ----------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

29.07.2022 ---------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.8. “NORMAS AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2022/2023.” NORMAS – ANO 

LETIVO 2022/2023. INFORMAÇÃO 88/DEAS-EU/2022. ----------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

De acordo com o previsto no artigo 33.º, do Decreto-Lei n. º 21/2019, 

de 30 de janeiro, na sua redação atual, a ação social escolar, nas 

suas diferentes modalidades, é desenvolvida pela câmara municipal. -- 

Considerando que, a “Ação Social Escolar” comporta um conjunto de 

medidas destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso 

e sucesso escolar, a todos os alunos; ------------------------------- 

Considerando que, o alargamento das competências do Município, em 

matéria de ação social escolar, a todos os níveis de ensino, implica 

a organização e gestão de procedimentos de atribuição de apoios de 

aplicação universal e de aplicação diferenciada ou restrita, diretos 
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ou indiretos, integrais ou parciais, gratuitos ou comparticipados, 

destinados às crianças da educação pré-escolar, aos alunos do ensino 

básico e secundário, que frequentam a rede pública; ----------------- 

Considerando que, as “Normas Ação Social Escolar”, apresentadas em 

anexo, regulam as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, da responsabilidade do Município de Chaves nas modalidades 

de apoios alimentares, auxílios económicos, bolsas de mérito, 

atividades de animação e apoio à família, componente de apoio à família 

e transporte escolar, a implementar no ano letivo 2022/2023 e têm por 

base o enquadramento normativo e legal em vigor, na área da educação. 

Considerando que, na reunião do Conselho Municipal de Educação, 

realizada no passado dia 27 de julho de 2022, o Senhor Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, procedeu à apresentação das “Normas Ação 

Social Escolar – ano letivo 2022/2023”, tendo merecido, por parte dos 

membros presentes no referido Conselho, o parecer favorável. -------- 

Considerando que, de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim, caso esta proposta mereça concordância, por parte do Sr. 

Vereador da Educação, Dr. Francisco Melo, e em coerência com as razões 

de facto e de direito acima enunciadas, tomo a liberdade de sugerir 

ao executivo municipal que, de acordo com o disposto na alínea hh), 

do ponto I, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprove 

as “Normas Ação Social Escolar”, a implementar no ano letivo 2022/2023, 

No início do ano letivo 2022/2023, após a receção das listas nominais, 

com os escalões atribuídos e a identificação dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, proceder-se-á à elaboração de 

proposta, a submeter ao executivo camarário, com os valores referentes 

ao encargo com os auxílios económicos e em cumprimento do LCPA, será 

atribuída a rubrica orçamental e o respetivo compromisso. ----------- 

À Consideração superior. ------------------------------------------- 

Chaves, 28 de julho de 2022 ---------------------------------------- 

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

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

Em anexo: Normas Ação Social Escolar - ano letivo 2022/2023 ---------

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

NORMAS AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ----------------------------------------- 

ANO LETIVO 2022/2023 ----------------------------------------------- 

INTRODUÇÃO --------------------------------------------------------- 

As presentes normas regulam as condições de aplicação das medidas de 

ação social escolar, da responsabilidade do Município de Chaves nas 

modalidades de apoios alimentares, auxílios económicos, bolsas de 

mérito, atividades de animação e apoio à família, componente de apoio 

à família e transporte escolar, destinadas às crianças da educação 

pré-escolar e aos alunos do ensino básico e secundário, que frequentam 

a rede pública. ----------------------------------------------------- 

A “Ação Social Escolar” comporta um conjunto de medidas destinadas a 

garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, a 

todos os alunos. ---------------------------------------------------- 

MODALIDADES DE APOIO SOCIOEDUCATIVO -------------------------------- 

a) Apoios Alimentares:  -------------------------------------------- 

• Refeição escolar - Traduz-se na oferta do serviço da refeição 

diária – almoço saudável, equilibrado e adequado às necessidades da 

população escolar, em refeitórios escolares e na comparticipação do 

custo das refeições de acordo com o posicionamento em matéria de ação 

social escolar e situação sócio económica dos agregados familiares das 
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crianças e alunos que frequentam a educação pré-escolar e o ensino 

básico e secundário, da rede pública do concelho de Chaves. --------- 

• Leite escolar – oferta de leite gratuito, diário, a todas as 

crianças e alunos que frequentam os estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo, da rede pública do concelho. ---------------- 

• Fruta escolar – Oferta de fruta ou produtos hortícolas, duas 

vezes por semana, a todas as crianças e alunos que frequentam os 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo, da rede pública 

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

• Suplemento alimentar – Traduz-se no fornecimento diário, no 2.º, 

3.º ciclo e secundário, de um suplemento alimentar aos alunos com 

menores recursos económicos. --------------------------------------- 

b) Auxílios económicos – Traduz-se na atribuição de apoio aos alunos 

que frequentam o ensino básico e secundário, da rede pública, e que 

se encontram inseridos em agregados familiares, cuja situação 

económica determina a necessidade de comparticipações, para fazer face 

aos encargos com refeições, material escolar e visitas de estudo; 

c) Bolsas de mérito - Destinam-se a todos os alunos matriculados no 

ensino secundário, a quem tenha sido atribuído o escalão A ou B e que 

tenham obtido, no ano letivo anterior, uma classificação que revele 

“mérito”; ---------------------------------------------------------- 

d) Escola a tempo inteiro: ------------------------------------------ 

• Atividades de Animação e Apoio à família – Destinam-se a todas 

as crianças que frequentam a educação pré-escolar nos Jardins de 

Infância da rede pública do Município de Chaves, com o objetivo de 

assegurar o acompanhamento das crianças antes e/ou depois da 

componente educativa e em períodos de interrupções letivas; -------- 

• Componente de Apoio à família – Destina-se aos alunos que 

frequentam o 1.º ciclo da rede pública, com o objetivo de assegurar o 

acompanhamento antes e/ou depois da componente letiva e atividades de 

enriquecimento curricular. ------------------------------------------ 

e) Transportes escolares - Garantir a gratuitidade dos passes 

escolares para todos os alunos residentes no concelho, que se encontrem 

matriculados e a frequentar o ensino obrigatório como medida de apoio 

socioeducativo destinadas aos alunos do concelho e, em particular, 

aqueles que estão inseridos em agregados familiares com situação 

económica desfavorável. --------------------------------------------- 

I - Atribuição de apoios de ação social escolar -------------------- 

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

(Âmbito de Aplicação) ---------------------------------------------- 

1. A atribuição dos apoios de Ação Social Escolar aplica-se aos 

alunos residentes que frequentam os estabelecimentos de educação Pré-

Escolar, Ensino Básico e Secundário da rede pública do concelho de 

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

2. Beneficiam destes apoios os alunos pertencentes aos agregados 

familiares, integrados no 1.º e 2.º escalão de rendimentos, 

determinados para efeito de atribuição de abono de família, 

correspondendo ao escalão A e B, respetivamente.  ------------------- 

3. Para as crianças que frequentam a educação pré-escolar este apoio 

consiste na comparticipação das refeições escolares e nas Atividades 

de Animação e Apoio à Família. ------------------------------------- 

4. Para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico este apoio consiste 

na comparticipação das refeições escolares, na Componente de Apoio à 

Família, e na concessão de auxílios económicos, para aquisição de 

material escolar e visitas de estudo. ------------------------------ 
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5. Para os alunos do 2.º, 3.º ciclo e secundário este apoio consiste 

na comparticipação das refeições escolares, na concessão de auxílios 

económicos, para aquisição de material escolar e visitas de estudo, 

bem como a atribuição de bolsas de mérito e gratuitidade dos passes 

escolares, destinados aos alunos do ensino secundário. ------------- 

6. Beneficiam ainda destes apoios os alunos provenientes de 

agregados familiares que se encontram em Portugal em situação de 

ilegalidade, matriculados condicionalmente, desde que, através de 

recibos de vencimentos, comprovem que se encontram nas condições de 

ser integrados nos escalões 1 ou 2 do abono de família. ------------ 

7. Os alunos com necessidades especificas, com programa educativo 

individual, têm direito à alimentação e auxílios económicos, no 

escalão mais favorável. -------------------------------------------- 

II – Apoios alimentares -------------------------------------------- 

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

(Refeições Escolares) ---------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves garante o fornecimento de uma refeição 

quente (almoço) a todas as crianças e alunos que frequentem os 

estabelecimentos de educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário 

durante os períodos letivos, bem como durante as interrupções 

escolares no ano letivo, no âmbito das AAAF e CAF. ------------------ 

2. As refeições são fornecidas em quantidade suficiente, variadas e 

equilibradas nutricionalmente, respeitando as capitações devidas, 

ajustadas ao grupo etário a que se destinam, no respeito pelo 

enquadramento legal em vigor, completadas pelas orientações da 

Direção-Geral da Educação. ----------------------------------------- 

3. As ementas são disponibilizadas no site do Município e no site 

de cada Agrupamento de Escolas, na Aplicação de Gestão de Refeições e 

afixadas em cada estabelecimento de ensino, em locais visíveis e 

acessíveis aos alunos e encarregados de educação. ------------------- 

4. Em casos especiais são fornecidas dietas, com restrições a 

determinados alimentos, nomeadamente em caso de indisposição pontual 

ou em caso de restrições alimentares, devendo neste caso ser 

medicamente prescritas e previamente validadas pela Unidade de 

Educação. ---------------------------------------------------------- 

5. O fornecimento de refeições decorre do calendário escolar 

definido pelo Ministério de Educação e de acordo com o horário 

estabelecido pelos Agrupamentos de Escolas. ------------------------- 

6. O preço da refeição pago pelo aluno corresponderá ao valor 

estipulado anualmente por despacho do membro do governo responsável 

pela área da educação, sendo que: -----------------------------------     

a) Alunos com o Escalão A – Refeição gratuita; ---------------------- 
b) Alunos com o Escalão B – Metade (50%) do valor fixado; ----------- 
c) Alunos com o Escalão C – 100% do valor fixado. ------------------- 
7. O Município de Chaves comparticipa nas refeições a diferença 

entre o preço efetivo do almoço e o preço definido pelo Despacho. --- 

8. As refeições serão pagas de acordo com o escalão do aluno sendo 

o pagamento efetuado no momento da marcação da refeição, através do 

cartão de aluno; ---------------------------------------------------- 

9. A marcação das refeições é feita até às 9h30 do próprio dia, não 

havendo lugar a desmarcações depois desta hora, sendo que serão 

debitadas, mesmo que não sejam consumidas. -------------------------- 

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

Pagamento de refeições consumidas em anos letivos transatos -------- 

1. O pagamento das refeições escolares referentes a anos letivos 

transatos, deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 dias após a 
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emissão de notificação para proceder à liquidação voluntária das 

refeições em divida, através de meios em vigor. -------------------- 

2. O não pagamento dentro do prazo voluntário implica a extração 

das respetivas certidões de dívidas e o seu envio ao serviço de 

execução fiscal do Município de Chaves para proceder à cobrança 

coerciva das dívidas. ----------------------------------------------- 

3. As dívidas referentes a consumos de refeições de anos letivos 

transatos poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, a dirigir ao Presidente da 

Câmara, no prazo máximo de vinte dias úteis a contar da data do fim 

do pagamento voluntário, ficando o seu pagamento, condicionado aos 

valores mínimos definidos na seguinte tabela: ----------------------- 

Até 250,00€ - 25,00€; ----------------------------------------------- 

De 251,00€ a 500,00€ - 50,00€; -------------------------------------- 

De 501,00€ a 750,00€ - 75,00€; -------------------------------------- 

De 751,00€ a 1 000,00€ - 100,00€; ----------------------------------- 

Mais de 1 001,00 – 150,00€. ----------------------------------------- 

4. O deferimento da pretensão será decidido por deliberação do 

executivo Municipal, desde que seja demonstrada a impossibilidade 

económica do sujeito passivo para efetuar o pagamento em divida. ---- 

5. A situação económica para efeito do número anterior é comprovada 

por declaração anual de rendimentos, bem como de declaração das 

Finanças de ausência de património e na ausência de rendimentos por 

declaração do Instituto de Segurança Social ou entidade congénere, da 

existência de reformas, pensões ou outros auxílios económicos.  ----- 

6.  As notificações são efetuadas para o endereço eletrónico e/ou 

morada, indicados pelo encarregado de educação. --------------------- 

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

(Leite Escolar) ---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves garante o fornecimento de leite gratuito, 

diário, a todas as crianças e alunos que frequentam os estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1º ciclo, da rede pública do concelho. - 

2. Os encarregados de educação que pretendam consumir “leite” 

vegetal devem informar por escrito, a direção do respetivo Agrupamento 

de Escolas. --------------------------------------------------------- 

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

(Fruta Escolar) ---------------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves garante o fornecimento gratuito de fruta 

ou produtos hortícolas, duas vezes por semana, a todas os alunos que 

frequentam os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, da rede pública 

do concelho, durante os períodos letivos. --------------------------- 

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

(Suplemento alimentar) --------------------------------------------- 

1. A direção de cada agrupamento de escolas pode fornecer 

diariamente e gratuitamente, um suplemento alimentar aos alunos com 

menores recursos económicos e mensalmente envia à Divisão de Educação 

e Ação Social - Unidade de Educação, a lista nominal de alunos que 

beneficiam deste apoio. -------------------------------------------- 

III - Ação Social Escolar ------------------------------------------ 

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

(Auxílios económicos) ---------------------------------------------- 

1. A concessão de auxílios económicos para fazer face aos encargos 

com aquisição de material escolar e realização de visitas de estudo, 

para os alunos do ensino básico e secundário, é determinado pelo 

posicionamento no escalão do abono de família do agregado familiar, 

nos termos da legislação em vigor e de acordo com os seguintes valores: 

1º ciclo do Ensino Básico ------------------------------------------ 
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Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos      Visitas 

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

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

Alunos com NEE  
Escalão Capitação 1º e 2º anos 3º e 4º anos Visitas 

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

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

2º, 3.º ciclo do Ensino Básico e Secundário 
Escalão Capitação Material escolar Visitas de estudo 

A Escalão 1 do Abono de família 16,00€ 20,00€ 

B Escalão 2 do Abono de família 8,00€ 10,00€ 

2. Beneficiam, ainda, deste apoio os alunos oriundos de agregados 

familiares que se encontram em Portugal em situação de ilegalidade, 

matriculados condicionalmente, desde que, através dos recibos de 

vencimentos, comprovem que se encontram nas condições de ser 

integrados nos escalões 1ou 2 do abono de família. ----------------- 

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

(Candidatura ao Apoio Social Escolar) ------------------------------ 

1. Os encarregados de educação que pretendam beneficiar dos 

presentes apoios devem fazer prova, no ato da matrícula no respetivo 

Agrupamento de Escolas do seu posicionamento nos escalões de 

atribuição de abono de família, mediante a entrega de documento emitido 

pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração pública, pelo serviço processador. ----- 

2. A falta ou omissão do documento comprovativo, implica a 

atribuição do escalão máximo da comparticipação. -------------------- 

3. A não entrega da declaração de abono de família pelo encarregado 

de educação, datada do ano corrente, implica a atribuição do escalão 

mais elevado, nas diferentes modalidades de apoio. ----------------- 

4. Na eventualidade de serem detetadas irregularidades, o Município 

de Chaves em articulação com o Agrupamento de Escolas reserva-se o 

direito de desenvolver os procedimentos complementares, que considere 

adequados, ao apuramento da situação socioeconómica do agregado 

familiar. ---------------------------------------------------------- 

5. Caso se verifique uma reavaliação do escalão de rendimentos do 

agregado familiar para efeitos de atribuição do abono de família, 

junto da entidade competente, deverá o encarregado de educação fazer 

prova da nova situação, entregando a documentação necessária para a 

reavaliação do processo, no respetivo Agrupamento de Escolas. ------ 

6. Sempre que ocorra a reavaliação do escalão, no decurso do ano 

escolar, sendo pela entrega de novos documentos ou análise pela Direção 

do Agrupamento de Escolas, esta produz efeitos a partir da data de 

entrega dos documentos, no Agrupamento de Escolas, até ao final desse 

ano escolar. ------------------------------------------------------- 

7. Terminado o ano letivo não há lugar à reavaliação do escalão de 

rendimentos, para períodos decorridos. ----------------------------- 

8. O encarregado de Educação é responsável pela atualização 

permanente, junto do respetivo Agrupamento de Escolas, dos seus dados 

e do seu educando, designadamente, documento da segurança social com 

o escalão do abono de família, morada NIF do Encarregado de Educação 

e do Alunos, correio eletrónico (email) e contacto telefónico. ----- 

9. As falsas declarações implicarão, independentemente de 

participação criminal, o corte de apoio e o reembolso dos montantes, 

correspondentes aos benefícios auferidos. -------------------------- 

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

(Situações especiais e casos omissos) ------------------------------ 



                                                                F. 120 

                                                                  _____________________ 

 
1. Caberá à Câmara Municipal, no ano em curso, decidir sobre os 

requerimentos para o reposicionamento do escalão, no ano em curso, nos 

casos excecionais. -------------------------------------------------- 

2. Os requerimentos referidos no número anterior deverão ser 

devidamente fundamentados e acompanhados da documentação considerada 

útil para apreciação dos mesmos. ----------------------------------- 

3. Na impossibilidade de fazer prova documental quanto à situação 

do Aluno Carenciado, prevalece a informação do Diretor do respetivo 

Agrupamento de Escolas, acompanhada de relatório social que fundamente 

o pedido. ---------------------------------------------------------- 

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

(Bolsas de mérito) ------------------------------------------------- 

1. As Bolsas de mérito destinam-se a todos os alunos matriculados 

nas ofertas de nível secundário, a quem tenha sido atribuído o escalão 

A ou B e que tenham obtido, no ano letivo anterior, uma classificação 

que revele “mérito”.  ----------------------------------------------- 

2. Entende-se por “mérito” a obtenção pelo aluno da classificação 

média anual, relativa ao ano de escolaridade anterior, com aprovação 

em todas as disciplinas, ou módulos, do plano curricular:  ---------- 

a) 9.º ano de escolaridade – classificação igual ou superior a 4 

valores; ----------------------------------------------------------- 

b) 10.º ano ou 11.º ano de escolaridade – classificação igual ou 

superior a 14 valores. ---------------------------------------------- 

3. O valor da bolsa de mérito é determinado, a partir do valor 

correspondente a duas vezes e meia, do indexante dos apoios sociais 

(IAS), em vigor no início do ano letivo. ---------------------------- 

4. A candidatura à bolsa de mérito é apresentada pelo encarregado 

de educação, ou pelo aluno que seja maior de idade, no estabelecimento 

de ensino a frequentar pelo aluno, entre o início do ano letivo e o 

dia 15 de outubro ou, caso coincida em que a data coincide com o fim 

de semana, a candidatura pode ainda ser apresentada até o dia útil 

seguinte, mediante requerimento, acompanhado de documentos 

comprovativos da condição prevista no n.º 2 e do seu posicionamento 

nos escalões 1 ou 2 de abono de família. ---------------------------- 

5. A atribuição da bolsa de mérito é objeto de análise pela Divisão 

de Educação e Ação Social – Unidade de Educação e posteriormente 

submetida a deliberação do executivo Municipal. --------------------- 

6. A bolsa de mérito é anualmente processada em três prestações a 

escalonar nas seguintes condições: ---------------------------------- 

a)40 % durante o período letivo; ----------------------------------- 

b) 30 % em cada um dos períodos letivos subsequentes. -------------- 

IV - ESCOLA A TEMPO INTEIRO ---------------------------------------- 

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

(Atividades de Animação e Apoio à Família) ------------------------- 

1. As Atividades de Animação de Apoio à Família destinam-se às 

crianças que frequentam os Jardins de Infância da Rede Pública do 

Concelho de Chaves e pretendem responder às necessidades das famílias, 

que não dispõem de horários compatíveis com o funcionamento normal do 

Jardim-de-infância. Decorrem nos seguintes jardins-de-infância: ---- 
Agrupamento Jardins de Infância 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

Jardim de Infância de Vila Verde da Raia 

Jardim de Infância da Escola Básica Santa Cruz-Trindade 

Jardim de Infância de Santo Estevão 

Jardim de Infância de Mairos  

Jardim de Infância de Bustelo 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Jardim de Infância de Chaves 

Jardim de Infância de Nantes 

Jardim de Infância do Caneiro 

Jardim de Infância de Outeiro Jusão 
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Jardim de Infância de Casas Novas 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

 

Jardim de Infância de Vidago 

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

(Planeamento e organização) ---------------------------------------- 

1. As Atividades de Animação e de Apoio à Família são planificadas 

pelos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta 

as necessidades dos alunos e das famílias, em articulação com o 

Município, sendo da responsabilidade dos educadores titulares de grupo 

assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das 

referidas atividades, por parte dos monitores contratados para o 

efeito. ------------------------------------------------------------- 

2. A Divisão de Educação e Ação Social - Unidade de Educação é a 

responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas/educadoras titulares. ------------ 

3. Cada monitor tem, diariamente, sob a sua responsabilidade entre 6 
a 20 crianças. --------------------------------------------------- 

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

(Períodos) --------------------------------------------------------- 

1. As AAAF decorrem em dois períodos. O período da manhã e período 

da tarde. O período da manhã consiste na receção das crianças que 

chegam ao estabelecimento de ensino e no seu entretenimento durante a 

sua permanência até ao momento em que estas entram em horário escolar 

e na oferta do serviço de refeições. Este período subdivide-se em 

dois: o 1º e 2º prolongamento. ------------------------------------- 

2. O período da tarde consiste na receção das crianças que saem do 

horário escolar até ao momento que são entregues aos encarregados de 

educação. O período da tarde divide-se em dois: o 3º e 4º 

prolongamento. ----------------------------------------------------- 

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

(Horário de Funcionamento) ----------------------------------------- 

1. O horário de funcionamento do período da manhã e do período da 

tarde pode variar de acordo com as necessidades das famílias, mas de 

uma forma geral, o horário será o seguinte: ------------------------ 
Período Nível de Ensino Horário 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

08h00 às 09h00 

ou 

08h30 às 09h00 

 

2º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

12h00 às 13h30 

ou 

12h00 às 14h00 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

15h30 às 17h30  

ou  

16h00 às 17h30 

 

4º Prolongamento 

 

Jardim de Infância 

17h30 às 18h30 

ou 

17h30 às 19h00 

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

(Inscrição) -------------------------------------------------------- 

1. As inscrições para as AAAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, no ato de matrícula ou renovação da matrícula ou junto 

da Divisão de Educação e Ação Social – Unidade de Educação, utilizando 

para o efeito a ficha de inscrição para as Atividades de Animação e 

de Apoio à Família. ------------------------------------------------- 

2. A Inscrição para frequentar as AAAF, não implica integração 

imediata no mesmo, pois a mesma só será aceite depois de observados 

os seguintes requisitos: ------------------------------------------- 

− Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; --------- 

− Inexistência de dívidas ao Município. ---------------------------- 
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3. Após a receção das candidaturas, serão afixadas, posteriormente, 

nos estabelecimentos de ensino, as listagens com os nomes das crianças 

em condições de poderem frequentar as AAAF. ------------------------ 

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

(Seleção) ---------------------------------------------------------- 

1. No caso de se verificar necessário proceder a seleção, será dada 

prioridade às crianças: --------------------------------------------- 

a) cujos encarregados de educação não disponham de horário compatível; 
b) cuja situação sociofamiliar assim o justifique. ------------------  
2. Os grupos de crianças que frequentam as AAAF deverão ter um 

número mínimo de 06 crianças e um número máximo de 20 crianças, por 

animador. ---------------------------------------------------------- 

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

(Faltas e desistências) -------------------------------------------- 

1. Sem prejuízo do referido no ponto seguinte, qualquer que seja o 

número de faltas da criança nas AAAF, estas não afetarão o valor da 

mensalidade estipulada e em vigor à data. -------------------------- 

2. As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, 

por escrito, dirigido à coordenadora, ou responsável do respetivo 

jardim-de-infância, que posteriormente reencaminhará para a Divisão 

de Educação e Ação Social - Unidade de Educação. As desistências 

requeridas após o dia 8 de cada mês, obrigam os encarregados de 

educação ao pagamento total da mensalidade do mês referente à data de 

desistência.  ------------------------------------------------------- 

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

(Mensalidade) ------------------------------------------------------ 

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. 

Assim, o pagamento da mensalidade das AAAF, decorrerá de acordo com o 

escalão atribuído à criança pelas entidades competentes. Os valores 

da mensalidade das AAAF, encontram-se resumidos no quadro seguinte: 
Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

Manhã 

 

1º Prolongamento 

A € 1.25 

B € 2.50 

C € 5.00 

 

2º Prolongamento  

A Isento 

B 5.00€ 

C 10,00€ 

 

 

Tarde 

 

3º Prolongamento 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

 

4º Prolongamento 

 

A € 2.50 

B € 5.00 

C € 10.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar o prolongamento, 

efetuar-se-á um desconto de 50% em cada irmão. --------------------- 

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

(Pagamento) -------------------------------------------------------- 

As AAAF têm um custo mensal, com início no mês de outubro e término 

no mês de junho, que não inclui o valor das refeições escolares, e o 

seu pagamento deverá ser efetuado entre o dia 1 e o dia 20 do mês 

seguinte em que ocorreu o serviço, através da rede multibanco ou no 

Gabinete de Atendimento do Município de Chaves. --------------------- 

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

(Interrupções letivas e meses de julho e agosto) ------------------- 
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1. O Município de Chaves assegura durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, de cada ano letivo, e no mês de julho, 

a ocupação lúdica das crianças da Educação Pré-Escolar da Rede Pública 

do Concelho de Chaves, no Jardim de Infância da Escola Básica Santa 

Cruz-Trindade, no Jardim de Infância de Chaves e no Jardim de Infância 

de Vidago. --------------------------------------------------------- 

2. Também assegura, no mês de agosto, a ocupação lúdica das crianças 

que frequentam a Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de 

Chaves, no Jardim de Infância da Escola Básica Santa Cruz-Trindade. - 

3. 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; -------------- 

4. meses de julho e agosto – promoção de atividades, dentro e fora 

do espaço escolar, assegurando a guarda e ocupação das crianças. ---- 

5. As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os 

dias não letivos, com exceção nas seguintes datas: ------------------ 

− 24 de dezembro ------------------------------------------------ 

− 31 de dezembro; ----------------------------------------------- 

− Dia de Entrudo/Carnaval; -------------------------------------- 

− Feriado Municipal do Concelho de Chaves; ---------------------- 

− Todos os feriados do calendário civil; ------------------------ 

− Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu     

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

6. O número mínimo de inscrições para o funcionamento das Atividades 

de Apoio à Família nas Interrupções letivas e no mês de julho será de 

06 utilizadores regulares, por estabelecimento de ensino, no entanto 

o Município de Chaves poderá, a título excecional e desde que 

devidamente fundamentado, autorizar o funcionamento das atividades, 

com um número menor. ------------------------------------------------ 

7. Sempre que o número mínimo não for cumprido para os jardins de 

Infância do Centro Escolar e de Chaves, o Município poderá optar por 

criar um grupo misto, a funcionar nas Instalações do Jardim de Infância 

da Escola Básica Santa Cruz-Trindade.  ------------------------------ 

8. As atividades no mês de agosto decorrem no Jardim de Infância da 
Escola Básica Santa Cruz-Trindade. ------------------------------- 

9. O número mínimo de inscrições para a abertura e funcionamento no 

mês de agosto será de 06 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 crianças. -------------------- 

10. O horário de funcionamento das atividades lúdicas nas 

interrupções letivas e nos meses de julho e agosto será das 8h00m às 

18h30m. ------------------------------------------------------------ 

11. As inscrições para as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

nas interrupções letivas e nos meses de julho e agosto devem ser feitas 

pelos interessados, após o ato ou renovação da matrícula ou no início 

do ano letivo, junto da Divisão Educação e Ação Social – Unidade de 

Educação, utilizando para o efeito a ficha de inscrição para as 

Atividades de Animação e de Apoio à Família. ------------------------ 

12. O período entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano 

letivo, só poderá ser frequentado pelas crianças que, no ano letivo 

anterior, já tenham frequentado o respetivo Jardim de Infância.  --- 
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13. As crianças matriculadas pela primeira vez poderão frequentar, a 

título excecional, desde que devidamente autorizado pela Direção do 

Agrupamento de Escolas. --------------------------------------------- 

14. A Inscrição para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio 

à Família nas interrupções letivas e nos meses de julho e agosto, não 

implica integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados 

os seguintes requisitos: -------------------------------------------- 

− Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos, para a 

respetiva    seleção; ----------------------------------------------- 

− Inexistência de dívidas ao Município; ------------------------- 

− Existência de número mínimo de utilizadores; ------------------ 

− Existência de vaga. ------------------------------------------- 

15. Após a receção das candidaturas será afixada, posteriormente, 

nos Jardins de Infância supramencionados, as listagens com o nome das 

crianças em condições de poderem frequentar as Atividades de Animação 

e de Apoio à Família nas interrupções letivas e nos meses de julho e 

agosto. ------------------------------------------------------------ 

16. As interrupções letivas e atividades dos meses de julho e agosto 

têm um custo semanal, independentemente do número de dias da 

interrupção e não inclui o valor das refeições escolares, que deverá 

ser pago à parte. --------------------------------------------------- 

17. A frequência destas atividades, não contempla a oferta de 

transporte escolar, sendo o transporte da responsabilidade do 

encarregado de educação. -------------------------------------------- 

18. A admissão a este serviço, irá obedecer às seguintes 

preferências. No ato da seleção será dada prioridade às crianças: -- 

a) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo incluindo os períodos de 

interrupção letiva e meses de julho e agosto, nos jardins de Infância 

onde as referidas atividades se irão desenvolver e cuja situação sócio 

familiar assim o justifique, obrigando-se os agregados familiares, 

caso seja necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; ----- 

b) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo regular durante o ano letivo, nos jardins de Infância 

que integram o respetivo Agrupamento de Escolas; ------------------- 

c) inscritas só como utilizadores das Interrupções letivas e 

atividades dos meses de julho e agosto; ---------------------------- 

d) em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. 

19. Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam 

o valor semanal estipulado e em vigor à data. As desistências só são 

consideradas efetivas se comunicadas por escrito e remetidas ao 

Município de Chaves, com 5 dias úteis de antecedência, referente ao 

período a que pretende desistir. O não cumprimento deste ponto implica 

o pagamento integral do respetivo período. -------------------------- 

20. As interrupções letivas e o mês de julho têm 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 20 do mês seguinte em que 

ocorreu a interrupção letiva, através da rede multibanco ou no Gabinete 

de Atendimento do Município de Chaves. ----------------------------- 
 

Escalão 

 

Valor semanal para as interrupções letivas e meses de julho e 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 ------------------------------ 
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21. Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar 

e cumprir as presentes condições de funcionamento das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família” 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. ------------------------------------------------------ 

22. O acompanhamento das crianças é assegurado por uma equipa 

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

Artigo 21.º -------------------------------------------------------- 

(Componente de Apoio à Família) ------------------------------------ 

1. A Componente de Apoio à Família – CAF- destina-se aos alunos que 

frequentam o 1.º ciclo do ensino básico da Rede Pública do Concelho 

de Chaves e pretende responder às necessidades das famílias com oferta 

de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento antes e ou depois 

das componentes do currículo e das atividades de enriquecimento 

curricular, bem como durante os períodos de interrupção letiva. ----- 

No período letivo funcionam nos seguintes estabelecimentos de ensino: 
Agrupamento Escola do 1º ciclo 

 

Agrupamento de Escolas  

Dr. Júlio Martins 

 

Escola Básica Santa Cruz-Trindade 

Agrupamento de Escolas  

Dr. António Granjo 

Escola Básica Stº Amaro 

Escola Básica do Caneiro 

Escola Básica Dr. Francisco Gonçalves 

Carneiro 

Agrupamento de Escolas  

Fernão de Magalhães 

 

Escola Básica de Vidago  

2. A Divisão de Educação e Ação Social – Unidade de Educação é a 

responsável pela gestão desta componente em articulação com os 

respetivos Agrupamentos de Escolas e Coordenadores de estabelecimento. 

3. A componente de Apoio à família decorre em dois períodos. O 

período da manhã e o período da tarde. ------------------------------ 

a) O período da manhã consiste na receção das crianças e no seu 

entretenimento até ao momento em que entram em horário escolar; ----- 

b) O período da tarde consiste na receção das crianças que saem das 

Atividades de Enriquecimento Curricular e no seu entretenimento até 

ao momento que são entregues aos encarregados de educação. ---------- 

O número mínimo de inscrições para a abertura e funcionamento da 

Componente de Apoio à família 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. ------------------------------------------------ 

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

(horário) ---------------------------------------------------------- 

1. O horário de funcionamento da Componente de Apoio à Família é: --- 
a) Período da manhã: das 7h30 às 9h00. ------------------------------ 
b) Período da tarde: das 17h30 às 19h00. ---------------------------- 
Artigo 23.º -------------------------------------------------------- 

(Inscrição) -------------------------------------------------------- 

1. As inscrições para a CAF devem ser feitas anualmente pelos 

interessados, no início do ano letivo junto da Divisão de Educação e 

Ação Social – Unidade de Educação, utilizando para o efeito a ficha 

de inscrição para a Componente de Apoio à Família. ------------------ 

2. A Inscrição para frequentar a CAF, não implica integração 

imediata na mesma, pois a mesma só será aceite depois de observados 

os seguintes requisitos: -------------------------------------------- 

- Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos; ---------- 

- Inexistência de dívidas para com o Município. --------------------- 
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3. Após a receção das inscrições, será afixada, posteriormente, nos 

estabelecimentos de ensino, a lista com o nome das crianças em 

condições de poderem frequentar a CAF. ------------------------------ 

4. No caso de se verificar necessário proceder a seleção, será dada 

prioridade às crianças: -------------------------------------------- 

a) cujos encarregados de educação não disponham de horário compatível; 
b) cuja situação sociofamiliar assim o justifique. ------------------ 
 Artigo 24.º -------------------------------------------------------- 

(Mensalidade) ------------------------------------------------------ 

1. As componentes não educativas são comparticipadas pelas famílias, 

de acordo com as respetivas condições socioeconómicas. Assim o 

pagamento da mensalidade da CAF, decorrerá de acordo com o escalão 

atribuído à criança pelas entidades competentes e os valores das 

mensalidades encontram-se resumidas no quadro seguinte:  ------------ 
Período Escalão Mensalidade 

 

 

 

CAF 

 

Da manhã 

A 5,00€ 

B 10,00€ 

C 15,00€ 

 

Da tarde  

A 5,00€ 

B 10,00€ 

C 15,00€ 

2. A componente de Apoio à família tem um custo mensal, com inicio 

no mês de outubro e término no mês de junho, que não inclui o valor 

das refeições escolares e o seu pagamento deverá ser efetuado entre o 

dia 1 e o dia 20 do mês seguinte em que ocorreu o serviço, através da 

rede multibanco ou no gabinete de Atendimento do Município de Chaves. 

3. Qualquer que seja o número de faltas da criança na CAF, estas 

não afetarão o valor da mensalidade estipulada. -------------------- 

4. As desistências só serão efetivadas após a receção do pedido, 

por escrito, dirigido à Divisão de Educação e Ação Social - Unidade 

de Educação. As desistências requeridas após o dia 8 de cada mês, 

obrigam os encarregados de educação ao pagamento total da mensalidade 

do mês referente à data de desistência. ---------------------------- 

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

(Interrupções letivas) --------------------------------------------- 

1. O Município de Chaves assegura durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, de cada ano letivo, a ocupação lúdica 

das crianças do 1.º ciclo da Rede Pública do Concelho de Chaves na 

Escola Básica Santa Cruz-Trindade, na Escola Básica n.º 1 de Chaves 

(St. º Amaro) e na Escola Básica de Vidago. ------------------------- 

2. 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; ------------- 

3. A Componente de apoio à família, funcionará todos os dias não 

letivos, com exceção nas seguintes datas: --------------------------- 

− 24 de dezembro; ----------------------------------------------- 

− 31 de dezembro; ----------------------------------------------- 

− Dia de Entrudo/Carnaval; -------------------------------------- 

− Todos os feriados do calendário civil; ------------------------ 

− Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu     

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

4. As atividades nas Interrupções letivas decorrem na Escola Básica 

Santa Cruz-Trindade, na Escola Básica n.º 1 de Chaves (Stº Amaro) e 

na Escola Básica de Vidago. ---------------------------------------- 
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5.  número mínimo de inscrições para o funcionamento da Componente 

de Apoio à Família nas Interrupções letivas será de 10 utilizadores 

regulares, por estabelecimento de ensino, no entanto o Município de 

Chaves poderá, a título excecional e desde que devidamente 

fundamentado, autorizar o funcionamento das atividades, com um número 

menor. ------------------------------------------------------------- 

6. Sempre que o número mínimo não for cumprido nos estabelecimentos 

de ensino localizados em Chaves o Município poderá optar por criar um 

grupo misto, a funcionar nas Instalações da Escola Básica Santa Cruz-

Trindade. ---------------------------------------------------------- 

7. O número de vagas disponíveis, em cada estabelecimento, é de 24 

crianças. ---------------------------------------------------------- 

8. O horário de funcionamento das atividades lúdicas, no âmbito da 

CAF, nas interrupções letivas será das 7h30m às 19h00m. ------------ 

9. As inscrições para a Componente de Apoio à Família, nas 

interrupções letivas, devem ser feitas pelos interessados, após o ato 

ou renovação da matrícula ou no início do ano letivo, junto da Divisão 

Educação e Ação Social – Unidade de Educação, utilizando para o efeito 

a ficha de inscrição para a CAF.  ---------------------------------- 

10.  A Inscrição para frequentar a Componente de Apoio à Família, 

nas interrupções letivas, não implica integração imediata nas mesmas, 

pois deverão ser observados os seguintes requisitos: --------------- 

a) Ficha de inscrição acompanhada dos elementos requeridos, para a 

respetiva seleção; ------------------------------------------------- 

b) Inexistência de dívidas para com o Município; -------------------- 
c) Existência de número mínimo de utilizadores. --------------------- 
11. Após a receção das candidaturas será afixada, em cada 

estabelecimento de ensino, a lista com o nome das crianças em condições 

de poderem frequentar a CAF, nas interrupções letivas. ------------- 

12. As interrupções letivas, no âmbito da CAF têm um custo semanal, 

independentemente do número de dias da interrupção e não inclui o 

valor das refeições escolares, que deverá ser pago à parte. -------- 

13. A frequência destas atividades, não contempla a oferta de 

transporte escolar, sendo o transporte da responsabilidade do 

encarregado de educação. ------------------------------------------- 

14. A admissão a este serviço, irá obedecer às seguintes 

preferências. No ato da seleção será dada prioridade às crianças: -- 

a) inscritas para frequentar a Componente de Apoio à Família de modo 

regular durante o ano letivo incluindo os períodos de interrupção 

letiva, nos estabelecimentos de ensino onde as referidas atividades 

se irão desenvolver e cuja situação sócio familiar assim o justifique, 

obrigando-se os agregados familiares, caso seja necessário, a 

demonstrar e justificar a necessidade; ----------------------------- 

b) inscritas só como utilizadores das Interrupções letivas; --------- 
c) em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. -- 
15. Qualquer que seja o número de faltas do aluno, estas não afetam 

o valor semanal estipulado e em vigor à data. As desistências só são 

consideradas efetivas se comunicadas por escrito e remetidas à Divisão 

de Educação e Ação Social – Unidade de Educação, com 5 dias úteis de 

antecedência, referente ao período a que pretende desistir. O não 

cumprimento deste ponto implica o pagamento integral do respetivo 

período. ----------------------------------------------------------- 

16. As interrupções letivas têm 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 20 do mês seguinte em que ocorreu a interrupção 

letiva, através da rede multibanco ou no Gabinete de Atendimento do 

Município de Chaves. ----------------------------------------------- 
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Escalão Valor semanal para as interrupções letivas   

A € 5,00 

B € 10.00 

C € 15.00 

Na eventualidade de haver irmãos a frequentar este período, efetuar-

se-á um desconto de 50% em cada irmão. ------------------------------ 

17. Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar 

e cumprir as presentes condições de funcionamento da “Componente de 

Apoio à Família” 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. ------------------------------------------------------ 

18. O acompanhamento das crianças é assegurado por pessoal ao serviço 

no agrupamento de escola.  ------------------------------------------ 

V - TRANSPORTES ESCOLARES ------------------------------------------- 

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

(Transportes Escolares) -------------------------------------------- 

1. É competência do Município a organização e o controlo do 

funcionamento dos transportes escolares destinados aos alunos que 

residem, no concelho de Chaves, a mais de 3 km do estabelecimento de 

ensino que frequentam. ---------------------------------------------- 

2. Os passes escolares são gratuitos para todos os alunos residentes 

no concelho, matriculados e a frequentar o ensino obrigatório. ------ 

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

(Casos Omissos) ---------------------------------------------------- 

Caberá à Câmara decidir sobre o esclarecimento de qualquer dúvida 

sobre a aplicação destas normas, bem como a resolução de qualquer 

situação especial ou caso omisso. ----------------------------------- 

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

(Vigência) --------------------------------------------------------- 

As presentes normas destinam-se a vigorar para o ano letivo 2022/2023, 

conforme calendário escolar definido pelo Ministério da Educação. -- 

Enquadramento Legal:  ---------------------------------------------- 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual – Estabelece 

o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento 

dos órgãos do município e freguesias. ------------------------------- 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, na sua redação atual - 

estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento 

dos apoios no âmbito da ação social escolar. ------------------------ 

Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho - regula as condições de 

aplicação das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do 

Ministério de Educação e Ciência e dos Municípios. ------------------ 

Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho - procede à alteração do 

Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho e regula as condições de 

aplicação das medidas de ação social escolar, da responsabilidade do 

Ministério de Educação e Ciência e dos Municípios. ------------------ 

Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 - aplica-se aos 

estabelecimentos de educação do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico e define as regras a observar no seu funcionamento, bem como 

na oferta das atividades de AAAF e CAF. ----------------------------- 

Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual - 

concretiza o quadro de transferências de competências para os órgãos 

Municipais no domínio da educação. ----------------------------------

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

CABUGUEIRA DE 2022.07.28.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ---------- 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

29.07.2022 ---------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

1.9.“ ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA” – DESTINADAS AOS ALUNOS 
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS, NAS INTERRUPÇÕES DO ANO LETIVO 

2022/2023.” NORMAS – ANO LETIVO 2022/2023. INFORMAÇÃO 89/DEAS-EU/2022. 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

Desde do ano 2018, o Município de Chaves, em colaboração com o 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, assumiu a organização e a 

gestão das “Atividades de Animação e Apoio à família”, nas interrupções 

letivas, destinadas aos alunos com Necessidades Educativas. --------- 

Considerando que as “Atividades de Animação e de Apoio à Família”, nas 

interrupções letivas, para os alunos com Necessidades Educativas são 

uma resposta às necessidades das famílias, devido à dificuldade de 

conciliação entre a vida laboral dos pais/encarregados de educação e 

o funcionamento dos respetivos estabelecimentos de ensino; ---------- 

Considerando que as referidas atividades se destinam às crianças com 

Necessidades Educativas, que frequentam a escolaridade obrigatória; - 

Considerando a necessidade de determinar a comparticipação familiar, 

para o ano letivo 2022/2023, pela utilização das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família”, nos períodos de interrupção letiva, 

uma vez que é uma componente não letiva; ---------------------------- 

Considerando que de acordo com a alínea hh), do ponto 1, do artigo 

33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

deliberar no domínio da ação social escolar. ------------------------ 

II – Da proposta em sentido estrito -------------------------------- 

Assim e face ao exposto propõe-se a V. Exa o seguinte: ------------- 

a) Que sejam aprovadas as normas de funcionamento das “Atividades de 

Animação e Apoio à Família” para vigorarem no ano letivo 2022/2023, 

que definem os valores da comparticipação familiar, pela participação 

dos alunos com necessidades educativas, nos períodos das interrupções 

letivas, mantendo-se os valores do ano letivo 2021/2022; ------------ 

b) Sempre que, com base numa cuidada análise socioeconómica do 

agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade do referido 

encargo, poderá ser dispensado o seu pagamento mediante deliberação 

de Câmara e tendo como fundamentação relatório técnico elaborado pela 

Unidade Flexível de 3º grau de Educação. ---------------------------- 

Caso esta proposta mereça concordância por parte do Sr. Vereador da 

Educação, Dr. Francisco Melo, sugere-se o seu encaminhamento para a 

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

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

Chaves, 28 de julho de 2022 ----------------------------------------                  

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

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

O Encargo previsto com o docente para o ano letivo 2022/2023 é no 

valor de 4.695,36€. ------------------------------------------------- 

Em anexo: Normas de funcionamento das “Atividades de Animação e Apoio 

à Família” para os alunos com Necessidades Educativas, para vigorarem 

no ano letivo 2022/2023; --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
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Atividades de Animação e de Apoio à Família – alunos com NE ---------  

Normas - Ano letivo 2022/2023 --------------------------------------- 

Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família, para 

alunos com Necessidades Educativas, nas interrupções letivas e nos 

meses de junho (após o final do ano letivo) e julho. ---------------- 

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

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

O Município de Chaves assegura, durante as interrupções letivas 

previstas no calendário escolar, do ano letivo 2022/2023, e nos meses 

de junho, após o final do ano letivo, e julho, a ocupação lúdica dos 

alunos com necessidades educativas, na Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------- 

Interrupção letiva - intervalo de tempo, definido anualmente por 

despacho do Ministério da Educação, que irá compreender os seguintes 

períodos, referentes ao ano letivo 2022/2023: ----------------------- 

- Entre o 1º dia útil de setembro e o início do ano letivo; -------- 

- As interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa; -------------- 

Fim do ano letivo e mês de julho - O início a 15 de junho e término a 

31 de julho. -------------------------------------------------------- 

As referidas atividades de apoio à família, funcionarão todos os dias 

não letivos, com exceção do mês de agosto e nas seguintes datas: ---- 

- 24 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- 31 de dezembro; -------------------------------------------------- 

- Dia de Entrudo/Carnaval; ----------------------------------------- 

- Feriado Municipal do Concelho de Chaves; ------------------------- 

- Todos os Feriados do calendário civil; --------------------------- 

- Sempre que o estabelecimento de ensino seja encerrado ou o seu 

funcionamento seja comprometido por motivos alheios ao Município de 

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

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

Local da prestação de serviços ------------------------------------- 

As referidas atividades decorrerão na Escola Básica Dr. Francisco 

Gonçalves Carneiro. ------------------------------------------------- 

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

Horário de funcionamento ------------------------------------------- 

O horário de funcionamento das atividades lúdicas será o seguinte: -- 

Das 8h00m às 18h00 -------------------------------------------------- 

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

Destinatários ------------------------------------------------------ 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família destinam-se aos alunos 

com necessidades educativas, no âmbito do Decreto-Lei nº54/2018, de 

06 de julho. -------------------------------------------------------- 

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

Inscrição ---------------------------------------------------------- 

As inscrições podem ser feitas, pelos interessados, junto do respetivo 

Agrupamento de Escolas, através do preenchimento da ficha de inscrição 

ou no Centro Cultural. --------------------------------------------- 

A Inscrição para frequentar as referidas atividades não implica 

integração imediata nas mesmas, pois deverão ser observados os 

seguintes requisitos: ----------------------------------------------- 

- Confirmação junto do Agrupamento de Escolas da situação do aluno no 

âmbito do Decreto-Lei nº54/2018, de 06 de julho e do escalão de ação 

social em que se integra; ------------------------------------------- 

- Existência de número mínimo de utilizadores; ---------------------- 

Após a receção das fichas de inscrição será dado conhecimento ao 

respetivo Agrupamento de Escolas, das crianças em condições de poderem 

frequentar as referidas atividades. --------------------------------- 



                                                                F. 131 

                                                                  _____________________ 

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

Custo -------------------------------------------------------------- 

A participação nas referidas atividades tem um custo semanal, que não 

inclui o valor das refeições escolares, e a frequência destas 

atividades, não contempla a oferta de transporte escolar, sendo o 

transporte da responsabilidade do encarregado de educação. ---------- 
Escalão Valor semanal 

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% a cada irmão. ------------------------------ 

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

Seleção ------------------------------------------------------------ 

No ato da seleção será dada prioridade às crianças: ----------------- 

a) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família, em todos os períodos e cuja situação sócio familiar assim o 

justifique, obrigando-se os agregados familiares, caso seja 

necessário, a demonstrar e justificar a necessidade; --------------- 

b) inscritas para frequentar as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família de modo parcial; ------------------------------------------- 

c) em caso de igualdade terá preferência a criança de menor idade. 

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

Faltas e desistências ---------------------------------------------- 

Qualquer que seja o número de faltas da criança, estas não afetam o 

valor semanal estipulado e em vigor à data. ------------------------- 

As desistências só são consideradas efetivas se comunicadas por 

escrito e remetidas ao Município de Chaves, com 5 dias úteis de 

antecedência, referente ao período a que pretende desistir. --------- 

O não cumprimento deste ponto implica o pagamento integral do respetivo 

período. ----------------------------------------------------------- 

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

Pagamento ---------------------------------------------------------- 

As interrupções letivas têm 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 20 do mês seguinte em que ocorreu a interrupção letiva, 

através da rede multibanco ou no Gabinete de Atendimento do Município 

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

A interrupção letiva do carnaval está isenta de pagamento. ---------- 

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

Obrigações dos Pais/Encarregados de Educação  ---------------------- 

Constitui obrigação dos Pais e Encarregados de Educação respeitar e 

cumprir as presentes normas de funcionamento das “Atividades de 

Animação e de Apoio à Família” destinadas às crianças com necessidades 

educativas, 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. --------------------------------------------------------- 

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

Omissões ----------------------------------------------------------- 

Caberá à Câmara Municipal interpretar a parte não especialmente 

prevista nas presentes normas. --------------------------------------

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

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

CABUGUEIRA DE 2022.07.28.  ------------------------------------------  

Visto. Concordo. A presente informação satisfaz os requisitos legais 

e regulamentares sobre a matéria. À consideração superior. ---------- 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

29.07.2022 ---------------------------------------------------------

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. --------------------------------------------- 

 

 

2 – CULTURA E TURISMO 

 

 

2.1. RELATORIO DE GESTÃO – “AQUAE FLAVIAE FEST” - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETACULOS AQUATICOS E PIROTÉCNICOS” AÇÃO 7 DO 

EVENTO “AQUAE FLAVIAE FEST”. ---------------------------------------- 

Foi presente, o relatório de gestão identificado em epígrafe, cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais, que se anexa à presente ata sob o n.º 7. -------------------- 

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

2022.07.28. -------------------------------------------------------- 

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação. ----- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3 - DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

 

3.1. DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE – 12 DE AGOSTO DE 2022. INFORMAÇÃO 

Nº 25/2022. --------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de agosto, por 

resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à 

recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela 

Juventude, reunida em Lisboa, de 8 a 12 de agosto de 1998. ---------- 

2. Esta comemoração constitui uma oportunidade para assinalar o 

papel da população juvenil sobre as questões fundamentais do nosso 

tempo, onde os jovens têm um papel crucial na implementação dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. --------------------------- 

3. Na edição deste ano foi definido, como tema central, 

“Solidariedade Intergeracional: criar um mundo para todas as idades”, 

um tema que permite aos jovens integrar, anseios e iniciativas, bem 

como o seu envolvimento pleno, universal e equitativo em acções para 

enfrentar os enormes desafios que, que nesta área a Humanidade 

enfrenta. ---------------------------------------------------------- 

4. O Instituto Português do Desporto e Juventude, no passado dia 28 

de Julho de 2022, veio através de correio eletrónico, que se anexa à 

presente informação, convidar o Município de Chaves a associar-se a 

esta comemoração, “ concedendo descontos e/ou ofertas, aos jovens, 

direcionadas ao target dos 12 aos 29 anos, durante o dia 12 de agosto 

ou, se assim entenderem, alargando a iniciativa à semana em que o 

mesmo se comemora.” ------------------------------------------------- 

5. Considerando que o Município de Chaves proporciona regularmente 

entrada livre no Museu da Região Flaviense, Núcleo Museológico 
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Ferroviário e Biblioteca Municipal, poder-se-á alargar tais benesses, 

no dia 12 de Agosto, ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e ao 

Museu Militar, aos jovens dos 12 aos 29 anos; ----------------------- 

6. Considerando que após contacto com a Dra. Brigite Bazenga,  Vogal 

Executiva do Conselho de Administração da (GEMC, EM-SA), Empresa 

Municipal de Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, a proposta 

de no dia 12 de agosto, proporcionar o acesso gratuito à Piscina do 

Rebentão, aos jovens dos 12 aos 29 anos, a mesma mereceu o seu  

acolhimento; ------------------------------------------------------- 

7. Considerando que após contacto com o Presidente da Direcção da 

Vidagustermas, Sr. Rui Branco, a proposta de no dia 12 de Agosto, 

proporcionar  acesso gratuito à Casa - Museu João Vieira (Vidago), aos 

jovens dos 12 aos 29 anos, a mesma mereceu o seu  acolhimento; ------ 

II – Da proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Tendo em conta as razões de facto acima enunciadas, tomo a liberdade 

de sugerir ao executivo camarário que delibere sobre o seguinte: ---- 

a) Que de acordo com o carater universal de gratuitidade existente 

no Museu da Região Flaviense, Núcleo Museológico Ferroviário e 

Biblioteca Municipal, seja concedida, aos jovens, dos 12 aos 29 anos, 

no próximo dia 12 de Agosto, a entrada gratuita, nas Entidades / 

Serviços contantes da tabela seguinte: ------------------------------ 
ENTIDADE SERVIÇO / RESPONSÁVEL LOCAL HORÁRIO 

 

CM Chaves 

MACNA – Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso.                         

Filipa Leite 

 

Chaves 

 

  9.30 às 13.30 

14.30 às 18.30 

CM Chaves 
Museu Militar               

Filipa Leite 
Chaves 

10.00 às 13.00 

14.30 às 19.00 

CM Chaves / GEMC, EM-

SA 

Piscinas do Rebentão 

Brigite Bazenga 
Chaves 10.00 às 20.00 

CM Chaves / 

Vidagustermas 

Casa – Museu João Vieira 

Rui Branco 
VIDAGO 

  9.30 às 13.00 

14.00 às 17.00 

b) Após aprovação superior, mais se propõe o seu encaminhamento à 

Divisão de Cultura e Turismo, à (GEMC, EM-SA), Empresa Municipal de 

Gestão de Equipamentos do Município de Chaves e à Vidagustermas, para 

os efeitos devidos, concretamente no que diz respeito aos 

procedimentos a ter com as supramencionadas medidas. ---------------- 

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

Chaves, 1 de Agosto de 2022 ----------------------------------------- 

P´ Chefe de Divisão de Juventude e Desporto ------------------------- 

(Carlos M. França Santos) ------------------------------------------- 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

01.08.2022 ---------------------------------------------------------

Visto. Concordo. À reunião de Câmara 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. --------------------------------------------- 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À “LIGA DOS AMIGOS DO 

HOSPITAL   DISTRITAL DE CHAVES” PROPOSTA N.º61/GAP/2022. ----------- 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Da Exposição de Motivos ---------------------------------------- 
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A Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, veio através do 

ofício registado no serviço de expediente geral com o nº 7853, 

solicitar o habitual apoio da autarquia, na concretização das ações 

previstas no seu Plano de Atividades para o ano 2022. --------------- 

Como é do conhecimento de todos, a comparticipação financeira 

atribuída a esta instituição, resulta, da divisão pelas quatro Câmaras 

Municipais da área de influência do Hospital Distrital de Chaves, em 

partes proporcionais, dos valores transferidos no âmbito do Fundo de 

Equilíbrio Financeiro. --------------------------------------------- 

Considerando que no ano em curso, a comparticipação do Município de 

Chaves é de 4.000,00€ (quatro mil euros), conforme documento em anexo. 

Considerando a atividade que continua a ser levada a cabo pela Liga, 

nomeadamente no apoio a doentes carenciados de bens materiais, como 

medicamentos, próteses oculares e ortopédicas, transporte de doentes, 

vestuário, etc.; --------------------------------------------------- 

Considerando o inequívoco apoio que esta instituição presta a pessoas 

que em ambiente hospitalar de internamento, não têm qualquer género 

de acompanhamento; ------------------------------------------------- 

Considerando, por último, que no uso das competências determinadas 

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

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

municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra. ------------------------------------------------------------- 

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

Atendendo às razões expostas, sou de submeter à aprovação do executivo 

camarário a seguinte proposta: ------------------------------------- 

• Apoiar financeiramente a “Liga dos Amigos do Hospital Distrital 

de Chaves”, no montante de 4.000,00€ (quatro mil euros); ------------ 

• Dar conhecimento do teor da decisão administrativa tomada à 

entidade peticionária; --------------------------------------------- 

• Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

Executivo Camarário, dever-se-á promover a devida publicitação de tal 

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

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

• Se essa decisão for favorável, remeter a presente proposta à 

Divisão de Gestão Financeira para ulterior operacionalização; ------- 

• A presente proposta tem cobertura orçamental através da seguinte 

rubrica: 04.07.01.99. ---------------------------------------------- 

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

em Atraso, anexa-se à presente informação documento contabilístico da 

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

Chaves, 07 de julho de 2022 ---------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal,(Nuno Vaz) ------------------------ 

Em anexo: ---------------------------------------------------------- 

-  Plano de Atividades e Orçamento; -------------------------------- 

-  Estatutos; ------------------------------------------------------ 

-  Ata da tomada de posse dos Órgãos Sociais; ----------------------- 

-  Indicação da morada da sede e endereço eletrónico; -------------- 

-  Último Relatório de Contas aprovado em Assembleia Geral; -------- 

 - Consentimento para consulta eletrónica da situação tributária das 

Finanças e ----------------------------------------------------------    

 - Segurança Social; ------------------------------------------------ 

 - Registo do Beneficiário Efetivo da Associação; ------------------- 

 - Relatório do Gestor de Contrato referente ao ano anterior. ------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

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

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

 

 

2.  ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO FLAVITUS NATAÇÃO CLUBE, 
AO CLUBE MOTARD DE CHAVES E ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO 

ESTEVÃO, SEDEADAS, NO CONCELHO DE CHAVES. PROPOSTA Nº 64 /GAPV/2022. 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

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

1. O FLAVITUS NATAÇÃO CLUBE, com o NIPC nº 513 237 496, o CLUBE 

MOTARD DE CHAVES, com o NIPC nº: 505868296, e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

DESPORTIVA DE SANTO ESTEVÃO, com o NIPC nº: 503098647, Clubes e 

Associações sedeadas no Concelho de Chaves, promotores de atividades 

desportivas e recreativas, vieram através do Plano de Atividades 

solicitar apoio da autarquia, para as atividades desportivas e 

recreativas que pretendem desenvolver no ano de 2022; --------------- 

2. Considerando que as referidas Associações têm por fim estatutário 

desenvolver atividades desportivas e recreativas, dirigidas às várias 

faixas etárias do Concelho de Chaves, proporcionando-lhes a 

aprendizagem de várias modalidades desportivas e incutindo-lhes o 

gosto pela prática da atividade física, pela manutenção de hábitos de 

vida saudável e pelo exercício de uma cidadania ativa, contribuindo 

para a sua integração social. --------------------------------------- 

3. Considerando que as referidas Associações, fundamentam as suas 

candidaturas ao apoio financeiro, para a execução do plano de 

atividades, do ano de 2022, centrado na organização de eventos, 

atividades regulares de prática de modalidades desportivas, quer ao 

nível da formação, quer ao nível da competição, alegando que, pese 

embora procurem o equilíbrio financeiro, as receitas geradas ainda são 

insuficientes para suportar todas as despesas; ---------------------- 

4. Considerando que o apoio financeiro solicitado tem em vista a 

concretização de atividades e ações de carácter desportivo e 

recreativo 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 às entidades em referência, se enquadra 

no Regulamento de Apoio a Iniciativas Regulares ou Pontuais, de 

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

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

sancionado pelo órgão Deliberativo Municipal em sessão ocorrida no dia 

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

7. Considerando o constante no artigo 2.º do regulamento municipal 

enunciado, as atividades, ora em análise, são suscetíveis de 

consubstanciar iniciativas desportivas e recreativas de interesse 

municipal; --------------------------------------------------------- 

8. Considerando que, por sua vez, o Flavitus Natação Clube, o Clube 

Motard de Chaves e a Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão, 

atento o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do já referido regulamento 

municipal, se enquadram entre as entidades promotoras nele definidas; 

9. Os municípios dispõem de atribuições na promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, 
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incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção 

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

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

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

10. A atribuição, por parte do Estado, das regiões autónomas ou das 

autarquias locais, diretamente ou através de organismos dependentes, 

de apoios financeiros, materiais e logísticos, bem como de patrocínios 

desportivos, deve ser titulada mediante a celebração de contrato-

programa de desenvolvimento desportivo, nos termos previstos no 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, em conjugação com o 

disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, e na alínea u) do n.º 

1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ---------------------------------------------------------- 

11. De acordo com o ponto 4, do artigo 6º do regulamento de Apoio a 

Iniciativas Regulares ou Pontuais, de Natureza Educativa, Desportiva, 

Recreativa, Cultural, Social e Outras, os apoios são concedidos por 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente. -------- 

12. Para efeitos do disposto no nº 1, do Artigo 290 – A, do CCP, é 

designado como gestor do contrato o Chefe de Divisão de Juventude e 

Desporto, José Maciel Rua Duque, competindo-lhe em traços gerais, 

acompanhar permanentemente a boa execução do contrato programa. ----- 

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

condições para a disponibilização de apoio financeiro solicitado às 

referidas entidades. ------------------------------------------------ 

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 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Flavitus Natação 

Clube, o Clube Motard de Chaves e a Associação Cultural e Desportiva 

de Santo Estevão, titulando a comparticipação financeira na realização 

do plano de atividades ora remetido ao Município de Chaves, a realizar 

no ano de 2022, de acordo com a tabela seguinte: -------------------- 
Associação Valor pecuniário Valor em espécie 

Flavitus Natação Clube 6.000,00€  

Clube Motard de Chaves 5.500,00€ 

3.120,00€ 

(cedência de 2 salas com 260 m2 na antiga 

Escola Primária do Campo de Cima) 

Associação Cultural e Desportiva 

de Santo Estevão 
6.000,00€ 

2.675,00€ 

(cedência de Pavilhões Desportivos para 

treinos e competição) 

2. Simultaneamente, aprovar a minuta dos respetivos Contratos 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, cujo teor se dá por 

integralmente 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, 13 de julho de 2022 ----------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara Municipal, ----------------------------------- 

(Dr. Nuno Vaz Ribeiro) ---------------------------------------------- 

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

Documentos relativos às respetivas entidades: Flavitus Natação Clube, 

Clube Motard de Chaves e a Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão. ----------------------------------------------------------- 

- Plano de Atividades; ----------------------------------------------  

- 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; -------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

Entre:  ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de 14 de outubro de 2021; ------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: FLAVITUS NATAÇÃO CLUBE, com o NIPC 513 237 496, com sede no 

Rua Mário dos Santos Delgado, Bloco H Nº4, em Chaves, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, José Pedro dos 

Santos César, titular do Cartão de Cidadão n.º 108 647 55 2ZX8, adiante 

designado como Segundo Outorgante. ---------------------------------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ……………….., 

foi aprovada a Proposta n.º 64/GAPV/22, consubstanciada na atribuição 

de comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2022; -- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, 

em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes:  ------------------------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que Flavitus Natação Clube 

apresentou a este Município, referente ao ano de 2022, onde se inclui 

a prática de atividades desportivas, recreativas e de convívio social, 

ao nível da formação de crianças e jovens, cujo Plano de Atividades 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

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

 (Período de execução do contrato) ---------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2022. ----------------------------- 
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Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 

(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira anual, de natureza pecuniária, a 

prestar pelo Município de Chaves à Flavitus Natação Clube é de € 

6.000,00 (seis mil euros). ------------------------------------------ 

2. A liquidação do apoio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos:  -------------------------------------------------------- 

a)  € 6.000,00 na data de assinatura do presente Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo; -------------------------------------- 

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------- 

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) ------------- 

1. São direitos do Município de Chaves: -------------------------- 

a) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo; -------------------------------------------------------- 

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

(Deveres do primeiro Outorgante - Município de Chaves) -------------- 

1. O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------- 

a) Disponibilizar à Flavitus Natação Clube, os apoios previstos na 

Cláusula 3ª; -------------------------------------------------------- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. ----------- 

c) Atuar sempre de modo a se garantir o cumprimento do estipulado 

nas normas de controlo interno do Município de Chaves, no que concerne 

aos apoios concedidos e subsídios, nomeadamente o artigo 110º, 

atribuição, e 111º, acompanhamento e pagamento. --------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante – Flavitus Natação Clube) ----------- 

1. São direitos da Flavitus Natação Clube: ----------------------- 

a) Receber os apoios financeiros nos prazos estipulados no presente 

contrato de desenvolvimento desportivo; ----------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante – Flavitus Natação Clube) ------------ 

1. São deveres da Flavitus Natação Clube: ------------------------ 

a) Dinamizar, implementar e assumir a assunção de todos os custos 

inerentes ao desenvolvimento das atividades previstas, de acordo com 

o Plano de Atividades; ---------------------------------------------- 

b) Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção do plano de atividades e seus eventos, 

o apoio do Município de Chaves; ------------------------------------- 

c) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo sobre toda a atividade, desenvolvida e a 

desenvolver, 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 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Incumprimento, rescisão e sanção) ---------------------------------- 

O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições 

estabelecidas no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo poderá constituir motivo para a rescisão imediata do mesmo 

por parte do primeiro outorgante, por deliberação do executivo 

municipal, mediante notificação escrita, podendo implicar ainda a 

devolução dos montantes entretanto recebidos, e constituir impedimento 

para a apresentação de novo pedido de apoio num período a estabelecer 

pelo órgão Executivo Municipal. ------------------------------------- 

Cláusula 9.ª -------------------------------------------------------- 
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(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Flavitus 

Natação Clube será liquidada através de transferência bancária para o 

IBAN: -------------------------------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O Presente Contrato Programa 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 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Impedimentos) ----------------------------------------------------- 

1. Verificando-se durante a vigência do presente contrato programa, 

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 contrato programa. ----------------------------- 

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 12.ª ------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pelo Flavitus Natação Clube 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 13.ª ------------------------------------------------------- 

(Produção de efeitos) ----------------------------------------------- 

O presente contrato produz efeitos no ano de 2022, com início a 1 de 

janeiro e termo a 31 de dezembro. ----------------------------------- 

Cláusula 14.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) --------------------------------------------------

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 
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na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no n.º 

1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. ---- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

1 de outubro, este contrato-programa será publicado na página 

eletrónica e/ou no boletim municipal desta autarquia. --------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves,  ___de julho de 2022 ----------------------------------------

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Direção do Flavitus Natação Clube, ------------------ 

(José Pedro dos Santos César) ---------------------------------------

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

Entre:  ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de 14 de outubro de 2021; ------------------------------------------- 

E  ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: CLUBE MOTARD DE CHAVES com o NIPC 505 868 296, com sede na 

Antiga Escola Primária do Campo de Cima, em Chaves, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Direção, Filipe Peixoto 

Morais Carvalhal, titular do Cartão de Cidadão n.º 099 385 57 0ZY5, 

adiante designado como Segundo Outorgante. -------------------------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ……………….., 

foi aprovada a Proposta n.º 64/GAPV/22, consubstanciada na atribuição 

de comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2022; -- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, 

em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

(Objeto) -----------------------------------------------------------

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que Clube Motard de Chaves 

apresentou a este Município, referente ao ano de 2022, onde se inclui 

a prática de atividades desportivas, recreativas e de convívio social, 

ao nível da formação de crianças e jovens, cujo Plano de Atividades 

se anexa a este contrato-programa. ---------------------------------- 

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

(Período de execução do contrato) ----------------------------------- 

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2022. ----------------------------- 

Cláusula 3.ª -------------------------------------------------------- 
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(Comparticipação financeira) ---------------------------------------- 

1. A comparticipação financeira anual, de natureza pecuniária, a 

prestar pelo Município de Chaves ao Clube Motard de Chaves é de € 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros). ---------------------------- 

2. A liquidação do apoio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos:  -------------------------------------------------------- 

a)  € 5.500,00 na data de assinatura do presente Contrato Programa 

de Desenvolvimento Desportivo; -------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Apoios em Espécie – Clube Motard de Chaves) ------------------------ 

1. Os apoios em espécie a conceder ao segundo outorgante diz 

respeito à disponibilização gratuita para utilização de 2 salas na 

Antiga Escola Primária do Campo de Cima. ---------------------------- 

Partindo do preço de referência de 1€/m2, o qual teve como pressuposto 

o valor fixado em diversas locações de imóveis municipais, bem como 

da área construída dos espaços (260,00 m2), fixa-se que o valor 

relacionado com a cedência nas mesmas condições, equivale ao montante 

anual de € 3120,00. ------------------------------------------------- 

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

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) ------------- 

1. São direitos do Município de Chaves: -------------------------- 

a) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo; -------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do primeiro Outorgante - Município de Chaves) -------------- 

1. O Município de Chaves tem o dever de: ------------------------- 

a) Disponibilizar ao Clube Motard de Chaves, os apoios previstos 

nas Cláusulas 3ª e 4ª; ---------------------------------------------- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. ----------- 

c) Atuar sempre de modo a se garantir o cumprimento do estipulado 

nas normas de controlo interno do Município de Chaves, no que concerne 

aos apoios concedidos e subsídios, nomeadamente o artigo 110º, 

atribuição, e 111º, acompanhamento e pagamento. --------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante – Clube Motard de Chaves) ----------- 

1. São direitos do Clube Motard de Chaves: ----------------------- 

a) Receber os apoios financeiros nos prazos estipulados no presente 

contrato de desenvolvimento desportivo; ----------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante – Clube Motard de Chaves) ------------ 

1. São deveres do Clube Motard de Chaves: ------------------------ 

a) Dinamizar, implementar e assumir a assunção de todos os custos 

inerentes ao desenvolvimento das atividades previstas, de acordo com 

o Plano de Atividades; ---------------------------------------------- 

b) Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras 

formas de divulgação e promoção do plano de atividades e seus eventos, 

o apoio do Município de Chaves; ------------------------------------- 

c) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo sobre toda a atividade, desenvolvida e a 

desenvolver, 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) ---------------------------------- 
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O incumprimento pelo segundo outorgante de uma ou mais condições 

estabelecidas no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo poderá constituir motivo para a rescisão imediata do mesmo 

por parte do primeiro outorgante, por deliberação do executivo 

municipal, mediante notificação escrita, podendo implicar ainda a 

devolução dos montantes entretanto recebidos, e constituir impedimento 

para a apresentação de novo pedido de apoio num período a estabelecer 

pelo órgão Executivo Municipal. ------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Clube Motard 

de Chaves será liquidada através de transferência bancária para o 

IBAN: PT50 0035 0688 00002129 930 76. ------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O Presente Contrato Programa 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 contrato programa, 

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 contrato programa. ----------------------------- 

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 pelo Clube Motard 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 
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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 contrato produz efeitos no ano de 2022, com início a 1 de 

janeiro e termo a 31 de dezembro. ----------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no n.º 

1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. ---- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

1 de outubro, este contrato-programa será publicado na página 

eletrónica e/ou no boletim municipal desta autarquia. --------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves,  ___de julho de 2022 ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Direção do Clube Motard de Chaves, ------------------ 

(Filipe Peixoto Morais Carvalhal) ----------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ----------- 

Entre:  ------------------------------------------------------------- 

Primeiro: MUNICÍPIO DE CHAVES, com o NIPC 501 205 551, neste ato 

legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz 

Ribeiro, casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de 

Chaves, com domicílio necessário no Edifício dos Paços do Concelho, 

em Chaves, e poderes para o ato conferidos por deliberação camarária 

de 14 de outubro de 2021; ------------------------------------------- 

E  ------------------------------------------------------------------ 

Segundo: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO ESTEVÃO com o NIPC  

503 098 647, com sede Na Rua do Prado Santo Estevão, em Chaves, neste 

ato legalmente representado pelo Presidente da Direção, Luís Jorge 

Chaves Ferreira, titular do Cartão de Cidadão n.º 076 665 41 0ZZ1, 

adiante designado como Segundo Outorgante. -------------------------- 

Considerando que, por deliberação do executivo municipal de ……………….., 

foi aprovada a Proposta n.º 64/GAPV/22, consubstanciada na atribuição 

de comparticipação financeira, referente ao ano económico de 2022; -- 

Nos termos do disposto nos Artigos 6.º, 8.º, 46.º e 47.º, todos da Lei 

n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto), no que se refere ao apoio financeiro ao associativismo 

desportivo e com o regime dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 41/2019 de 26 de março, 

em conjugação com o disposto na alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, 

e na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º, ambos do Anexo I, à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, é celebrado o presente Contrato-Programa 

de Desenvolvimento Desportivo, o qual se rege de acordo com o disposto 

nas cláusulas seguintes: -------------------------------------------- 

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

(Objeto) ----------------------------------------------------------- 

1. Constitui objeto do presente contrato o apoio financeiro – Apoio 

ao Associativismo – à execução do Programa de Atividades de 

Desenvolvimento da Prática Desportiva, que Associação Cultural e 
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Desportiva de Santo Estevão apresentou a este Município, referente ao 

ano de 2022, onde se inclui a prática de atividades desportivas, 

recreativas e de convívio social, ao nível da formação de crianças e 

jovens, cujo Plano de Atividades se anexa a este contrato-programa. - 

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

(Período de execução do contrato) -----------------------------------

O programa de atividades desportivas titulado pelo presente contrato-

programa produz efeitos no ano de 2022. ----------------------------- 

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

(Comparticipação financeira) ----------------------------------------

1.A comparticipação financeira anual, de natureza pecuniária, a 

prestar pelo Município de Chaves à Associação Cultural e Desportiva 

de Santo Estevão é de € 6.000,00 (seis mil euros). ------------------

2.A liquidação do apoio em causa obedecerá ao seguinte plano de 

pagamentos: -------------------------------------------------------- 

a) € 6.000,00 na data de assinatura do presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo; ----------------------------------------- 

Cláusula 4.ª -------------------------------------------------------- 

(Apoios em Espécie – Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão) 

1. Os apoios em espécie a conceder ao segundo outorgante diz respeito 

ao uso de horas para treinos e competições nos Pavilhões Desportivos, 

no valor anual de 2.675,00€. ---------------------------------------- 

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

(Direitos do primeiro Outorgante – Município de Chaves) -------------

1. São direitos do Município de Chaves: ----------------------------- 

a) Verificar, sempre que o entender conveniente, o cabal cumprimento 

do disposto no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo; -------------------------------------------------------- 

Cláusula 6.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do primeiro Outorgante - Município de Chaves) --------------

1. O Município de Chaves tem o dever de: ---------------------------- 

a) Disponibilizar à Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão, os apoios previstos nas Cláusulas 3ª e 4ª; ----------------- 

b) Cumprir na integra os deveres e obrigações resultantes do 

presente Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo. ----------- 

c) Atuar sempre de modo a se garantir o cumprimento do estipulado nas 

normas de controlo interno do Município de Chaves, no que concerne aos 

apoios concedidos e subsídios, nomeadamente o artigo 110º, atribuição, 

e 111º, acompanhamento e pagamento. --------------------------------- 

Cláusula 7.ª -------------------------------------------------------- 

(Direitos do segundo Outorgante – Associação Cultural e Desportiva de 

Santo Estevão) ------------------------------------------------------

1.São direitos da Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão: 

a)Receber os apoios financeiros nos prazos estipulados no presente 

contrato de desenvolvimento desportivo; ----------------------------- 

Cláusula 8.ª -------------------------------------------------------- 

(Deveres do segundo Outorgante – Associação Cultural e Desportiva de 

Santo Estevão) ------------------------------------------------------

1. São deveres da Associação Cultural e Desportiva de Santo Estevão: 

a) Dinamizar, implementar e assumir a assunção de todos os custos 

inerentes ao desenvolvimento das atividades previstas, de acordo com 

o Plano de Atividades; ------------------------------------------

Referenciar em todos os materiais gráficos editados e/ou outras formas 

de divulgação e promoção do plano de atividades e seus eventos, o 

apoio do Município de Chaves; ---------------------------------------

a) Dar cumprimento ao dever de informação geral junto do gestor 

responsável pelo acompanhamento do presente Contrato Programa de 
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Desenvolvimento Desportivo sobre toda a atividade, desenvolvida e a 

desenvolver, no âmbito da boa execução do mesmo; ----------------

b)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 

estabelecidas no presente contrato programa de desenvolvimento 

desportivo poderá constituir motivo para a rescisão imediata do mesmo 

por parte do primeiro outorgante, por deliberação do executivo 

municipal, mediante notificação escrita, podendo implicar ainda a 

devolução dos montantes entretanto recebidos, e constituir impedimento 

para a apresentação de novo pedido de apoio num período a estabelecer 

pelo órgão Executivo Municipal. ------------------------------------- 

Cláusula 10.ª ------------------------------------------------------- 

(Disponibilização financeira) --------------------------------------- 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao Associação 

Cultural e Desportiva de Santo Estevão será liquidada através de 

transferência bancária para o IBAN: --------------------------------- 

Cláusula 11.ª ------------------------------------------------------- 

(Enquadramento legal) ----------------------------------------------- 

1. O Presente Contrato Programa 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 contrato programa, 

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 contrato programa. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do 

número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, 

incêndios, epidemias, pandemias, sabotagens, greves, embargos ou 

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. A ocorrência de circunstâncias, que possam consubstanciar casos de 

força maior, evidenciados nos pontos anteriores, deve ser 

imediatamente comunicado à outra parte. ----------------------------- 

Cláusula 13.ª ------------------------------------------------------- 

(Combate à violência, à dopagem à corrupção, ao racismo, à xenofobia 

e todas as formas de discriminação associadas ao desporto) ---------- 

O não cumprimento pela Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão do princípio da igualdade de oportunidades e da igualdade de 
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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 contrato produz efeitos no ano de 2022, com início a 1 de 

janeiro e termo a 31 de dezembro. ----------------------------------- 

Cláusula 15.ª ------------------------------------------------------- 

(Entrada em vigor) -------------------------------------------------- 

O Presente contrato-programa entrará em vigor na data da sua publicação 

na página eletrónica do Município, no cumprimento do disposto no n.º 

1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. ---- 

Cláusula 16.ª ------------------------------------------------------- 

(Publicação) ------------------------------------------------------- 

Nos termos do n.º 1, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 

1 de outubro, este contrato-programa será publicado na página 

eletrónica e/ou no boletim municipal desta autarquia. --------------- 

Este contrato foi feito em duplicado, ficando um exemplar para cada 

um dos outorgantes. ------------------------------------------------- 

Chaves,  ___de julho de 2022 ---------------------------------------- 

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

Nuno Vaz Ribeiro ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Direção do Associação Cultural e Desportiva de Santo 

Estevão, ----------------------------------------------------------- 

(Luís Jorge Chaves Ferreira) ----------------------------------------

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

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 

 

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 8. -– 

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

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

-------------------------------------------------------------------- 
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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 9. -– 

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

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

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

 

 

2.3. PEDIDO DE VISTORIA TÉCNICA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

E DE SALUBRIDADE DE IMÓVEL DA RUA DA FONTE, CASAS DOS MONTES, EM SANTA 

MARIA MAIOR – PROCESSO Nº 84/22 – INFORMAÇÃO Nº 249/UVCH/2022 DA 

UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA 

BASÍLIO, DATADA DE 23.05.2022. -------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o nº 

224/22, constante no processo nº 84/22, foi registado oficio com a 

referencia nº 5/G.P:C/2021 e informação nº 022/PC/2021, datado de 30-

09-2021, da auditoria  do Srº Engº  Sílvio Silva, a exercer funções 

no Gabinete de Proteção Civil, do Município de Chaves, para a 

realização de vistoria técnica, nos termos do disposto nos artigos 89º 

e 90º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, com posteriores 

alterações, com vista a verificar as condições de segurança e de 

salubridade do imóvel, situado na Rua da Fonte, no lugar de Casa dos 

Montes, freguesia de Santa Maria Maior, no concelho de Chaves, 

propriedade do Srº Cáudio Alexandre Pinto Fernandes. ----------------  

2. ANTECEDENTES ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto referido em epígrafe, não existem quaisquer 

antecedentes, em nome do proprietário do imóvel, objeto do presente 

pedido de vistoria técnica. ----------------------------------------- 

3. PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PEDIDO ------------------------- 

No seguimento da auditoria, apresentada pelo Sr. º Engº Sílvio Silva 

acerca do estado de conservação e de salubridade do imóvel, sito na 

Rua da Fonte, lugar Casa dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior, 

concelho de Chaves, foram encetados os seguintes procedimentos: ----- 

3.1. Informação nº 523/SCOU/2022, de 7-3-2022, propondo-se a 

realização de vistoria técnica a 12 de abril de 2022, ao edifício 

situado na Rua da Fonte, lugar de Casas dos Montes, na freguesia de 

Santa Maria Maior, em Chaves. --------------------------------------- 

3.2. Mediante o ofício com a referência nº 65/DOTGU/2022, datado de 

8-3-2022 e    registado no Serviço de Expediente com o nº 1241, os 

Srs. Dr. H. fráguas e Dr. º Lília Albino, na qualidade de 

representantes do proprietário, com escritório na Avenida do 

Atlântico, nº 16, Panoramic, 7º andar-11, 1990-019 Lisboa, tomaram 

conhecimento do dia previsto para a concretização da vistoria técnica 

ao edifício suprarreferido. ----------------------------------------- 

3.3. Realização no dia 12 de abril de 2022, de uma vistoria técnica, 

a que se refere o artigo 90º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, com vista a verificar as condições de segurança e 

salubridade, do imóvel, situado na Rua da Fontes, lugar de Casa dos 

Montes, na freguesia de Santa Maria Maior, em Chaves. -------------- 
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3.4. Em anexo ao requerimento registado com o nº 224/22, constam 

fotografias retratando o estado de conservação do edifício, objeto de 

vistoria técnica. --------------------------------------------------- 

4. DA REALIZAÇÂO DAS OBRAS PROPOSTAS NO AUTO DE VISTORIA ------------  

4.1. No seguimento da auditoria apresentada pela informação nº 

022/PC/2022, de 30-9-2021, acerca do estado de conservação e  de 

salubridade  do  edifício, em  ruinas,    sito  na  Rua da Fonte, 

lugar de Casas dos Montes, freguesia de Santa Maria Maior, em, foi  

realizada uma  vistoria técnica, a que se refere o artigo 90º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na sua versão atual, da qual foi 

lavrado AUTO DE VISTORIA, o qual se reproduz para todos os efeitos 

legais, na presente informação técnica: ----------------------------- 

4.2. De acordo com o descrito no Auto de Vistoria Técnica para o 

edifício em apreço, foram tomadas as medidas corretivas adequadas, nos 

termos do disposto nos artigos 89º e seguintes do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de dezembro, com posteriores alterações, uma vez que foi 

realizada demolição da parede meeira com edifício subjacente, para 

segurança e salvaguarda da habitação adjacente. ---------------------   

5. PROPOSTAS DE DECISÃO --------------------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1. Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

• Delibere, nos termos do    disposto do artigo 89º do Decreto-Lei 

nº 555/99, de 16/12, com posteriores alterações, tomar conhecimento 

do AUTO DE VISTORIA TÉCNICA, lavrado a 12 de abril de 2022, pela 

Comissão de Vistorias. ---------------------------------------------- 

5.2. Dê-se   a   conhecer   a   resolução   que   recair   sobre   a   

presente   informação   técnica aos interessados, bem como, notificar 

o Sr. Dr. H. Fráguas e a Sra. Dr.ª Lília Albino, com escritório na 

Avenida do Atlântico, nº 16, Panoramic, 7º andar-11, 1990-019 Lisboa, 

da resolução que recair, sobre a presente informação técnica. ------- 

5.3. Notificar o requerente da decisão praticada pela Câmara Municipal 

de acordo com o disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento 

Administrativo, acompanhada da presente informação técnica. --------- 

Chaves 23 de maio de 2022 ------------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.07.2022: ---- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.4. SOLICITA CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 
OU IMT DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA NO BECO DA MURALHA EM SANTA 

MARIA MAIOR, O REQUERENTE HERMÍNIO ALVES DO FUNDO – PROCESSO Nº 434/21 

– INFORMAÇÃO Nº 245/UVCH/2022 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO 

HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA BASÍLIO, DATADA DE 07.07.2022. – 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, veio 

através do requerimento nº 1727/21 solicitar certidão comprovativa 

para os edifícios, situados no Beco da Muralha, 22-32, Freguesia Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves, inscritos na matriz predial urbana 

sob os artigos 395º, 755º e 1957, se localizam em  área de reabilitação 

urbana e foram recuperado nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, para os seguintes efeitos: ---------------------------- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

(n.º 4 do artigo 71.º do EBF); -------------------------------------- 

b) Tributação à taxa autónoma de 5%, das mais-valias auferidas por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

decorrentes da alienação de imóveis (n.º 5 do artigo 71.º do EBF); 

c) Tributação à taxa de 5%, dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS residentes em território português, quando 

sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (n.º 7 do artigo 71.º 

do EBF). ------------------------------------------------------------ 

d) Aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA para empreitadas de 

reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 18º do CIVA (verba 2.23 da 

Lista I anexa ao CIVA). --------------------------------------------- 

Com o requerimento apresentam os seguintes documentos: -------------- 

• Cadernetas Prediais Urbanas; ---------------------------------- 

• Planta de localização. ---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Os prédios urbanos estão situados no Beco da Muralha, nº 22-32, 

Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e inscrito nas 

respetivas matrizes prediais urbanas sob os artigos nº 395, 755 e 

1957. --------------------------------------------------------------  

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura 

no dia 25 de maio de 2021 através do requerimento nº 1278/21. -------  

2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr.º Presidente em 9 de 

setembro de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização 

do Centro Histórico. ------------------------------------------------ 

2.3. No dia 20 de janeiro de 2022 o requerente apresenta pedido de 

emissão de alvará de licenciamento de obras de edificação, sendo 

emitido alvará de obras de reconstrução nº 17/22 em 28 de janeiro de 

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

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

3.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº 4653, em Diário da República, 

II série, nº 67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 
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A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº 2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

3.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 4 do artigo 

71º do EBF. Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis 

localizados em ARU devem ser devidamente comprovados e dependem de 

certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de 

reabilitação ou da comissão arbitral municipal, de acordo com os nº 

18 e 24 do artigo 71.º do EBF. ------------------------------------- 

3.1.2. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA AUTÓNOMA DE 5% DASMAIS-VALIAS 

As   mais-valias auferidas   por   sujeitos   passivos   de   IRS   

residentes   em   território   português decorrentes da primeira 

alienação, do imóvel localizado em área de reabilitação urbana, são 

tributadas à taxa autónoma de 5%, recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação, de acordo com o nº 5 do artigo 71º do 

EBF. ---------------------------------------------------------------  

3.1.3. ENQUADRAMENTO RELATIVO À TAXA DE 5% SOBRE OS RENDIMENTOS 

PREDIAIS AUFERIDOS -------------------------------------------------- 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português são tributados à taxa de 5%, quando 

decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana, 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação, de 

acordo com a alínea a) do nº 7 do artigo 71º do EBF. ---------------- 

3.1.4. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA -------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.” --------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e 

materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------- 

4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

4.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área 

de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. --------------   

4.2. Os prédios urbanos situam-se dentro da delimitação da área de 

reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime 

específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------- 

4.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº 8323 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de 
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IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar 

entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------ 

4.4. Considerando que a estimativa orçamental, fornecida com 

apresentação do projeto de arquitetura, através de requerimento 

1278/21, da reconstrução dos edifícios situados Beco da Muralha, nº 

22-32, Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves é de 

245.580,00€ (sem IVA), e tendo em conta a redução de IVA de 23% 

correspondente às empreitadas de obras particulares (materiais e mão 

de obra), para 6%, devido à sua localização em área de reabilitação 

urbana aprovada pelo Município de Chaves, consubstancia um 

desagravamento de 17% de IVA (23%-6%=17%), a que corresponde uma 

poupança estimada de 41.748,60€, neste processo de reabilitação. ---- 

4.5. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

4.6. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir de dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€, na tributação dos rendimentos prediais auferidos por 

sujeitos passivos de IRS à taxa de 5% e na aplicação da taxa reduzida 

de 6% de IVA (artigo 71º do EBF e verba 2.23 da lista I anexa ao CIVA). 

4.7. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e 

se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes 

do Estatuto dos Benéficos Fiscais no seu artigo 71º e regulamentada a 

sua atribuição pelo Município de Chaves, através do regulamento nº 

713/2020. ---------------------------------------------------------- 

4.8. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender 

formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios 

objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação 

Urbana), deve ter em conta que o Município de Chaves aprovou o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020), pelo que, 

a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no 

artigo 14º do referido Regulamento, isto é: ------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio (não apresentada); ------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (não apresentada); ------------------- 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira (não 

apresentada). ------------------------------------------------------ 

4.9. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------- 

4.10. Referir ainda que, no âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. 

Neste caso em concreto, no processo 434/21 não consta nenhum pedido 

de realização de vistorias aos prédios, pelo que não foi realizada 

vistoria inicial antes da emissão de alvará de obras de reconstrução 
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para averiguar o estado de conservação antes da intervenção das obras 

de reabilitação, assim como, também não foi realizada vistoria final, 

após a conclusão das obras aos prédios objeto de reabilitação. Neste 

sentido, deveria o Sr. Herminio Alves do Fundo ter requerido vistoria 

inicial, a fim da comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de 

conservação e após as obras de reabilitação realizadas requerer 

vistoria final por forma a perceber se cumpria através da atribuição 

dos níveis de conservação, a subida dos dois níveis (de acordo com a 

alínea b) do nº 1, do artigo 45º do referido diploma). -------------- 

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

5.1. Em face do exposto, proponho a emissão da certidão de localização 

do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação 

do benefício fiscal associado ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%, 

constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação dos 

prédios que o Sr. Herminio Alves do Fundo, contribuinte nº 168.666.308, 

leva a efeito, para o edifício situado na Beco da Muralha, nº 22-32, 

Freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves. ----------------- 

5.2. No que respeita aos benefícios fiscais de dedução à coleta em 

sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30% dos encargos suportados, à 

tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias e dos rendimentos 

perdias auferidos, proponho o indeferimento da pretensão do 

requerente, pelo rigor do estabelecido pelo Estatuto dos Benefícios 

Ficais, no seu artigo 71º, no nº 24. -------------------------------- 

5.3. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

a presente proposta, de acordo com Regulamento nº 713/2020 em 27 de 

agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do 

Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções). ------------------------------------------------------ 

5.4. Notificar o Sr. Herminio Alves do Fundo, da decisão praticada 

pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no artigo 121º e 122º, 

ambos do Código do Procedimento Administrativo, referentes à audiência 

dos interessados para, no prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido da decisão acima enunciada. ------------------------- 

5.5. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves, 7 de julho de 2022 ------------------------------------------ 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ----------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.07.2022: --- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ----------------------------------------------------- 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.5. SOLICITA CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 
OU IMT RELATIVA A EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA NO BECO DA MURALHA, 

EM SANTA MARIA MAIOR, O REQUERENTE HERMÍNIO ALVES DO FUNDO – PROCESSO 

Nº 434/21 – INFORMAÇÃO Nº 246/UVCH/2022 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA BASÍLIO, DATADA DE 

07.07.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, dos 

prédios urbanos sito no Beco da Muralha, nº 22-32, Freguesia de Santa 

Maria Maior, concelho de Chaves, inscritos nas matrizes prediais 

urbanas sob os artigos 1957º, 395º e 755º, vem através do requerimento 

nº 1628/22, requerer: ----------------------------------------------- 

a) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº 215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------  

b) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

c) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano, na primeira 

transmissão, subsequente à Intervenção de reabilitação (alínea c) do 

n.º 2 do artigo 45º do EBF). --------------------------------------- 

Com o requerimento apresenta os seguintes documentos: --------------- 

• Certidões do Registo Predial; --------------------------------- 

• Cadernetas Prediais Urbanas; ---------------------------------- 

• Escrituras de compra e venda; --------------------------------- 

• Planta de localização. ---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Os prédios urbanos situam-se na Beco da Muralha, nº 22-32, Freguesia 

de Santa Maria Maior, concelho de Chaves e estão descritos no registo 

da Conservatória com os nº 256/20061206, 2206/20090521 e 1281/20090217 

e inscrito nas respetivas matrizes prediais urbanas sob os artigos nº 

395º, 755º e 1957º. ------------------------------------------------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura 

no dia 25 de maio de 2021 através do requerimento nº 1278/21. -------  

2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr Presidente em 9 de 

setembro de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização 

do Centro Histórico. ------------------------------------------------ 

2.3. No dia 20 de janeiro de 2022 o requerente apresenta pedido de 

emissão de alvará de licenciamento obras de edificação, sendo emitido 

alvará de obras de reconstrução nº 17/22 em 28 de janeiro de 2022. -- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

3.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 
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29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

3.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 

um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

3.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3.1.3. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a 

afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado 

em área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente 

ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando dependente 

do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação do prédio 

após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 do artigo 

45º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

4.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. -------------------------- 

4.2. Os prédios urbanos estão dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrados no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------- 

4.3. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e 

se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes 

do Estatuto dos Benéficos Fiscais no artigo 45º (IMI e IMT) e 

regulamentada a sua atribuição pelo Município de Chaves, através do 

regulamento nº 713/2020. -------------------------------------------- 

4.4. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender 

formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios 

objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação 

Urbana), deve ter em conta que o Município de Chaves aprovou o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020), pelo que, 

a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no 

artigo 14º do referido Regulamento, isto é: ------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio (apresentada); ----------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 
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c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (não apresentada); ------------------- 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira (não 

apresentada). ------------------------------------------------------ 

4.5. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------- 

4.6. Referir ainda que, no âmbito da alínea b) do nº 1 e do nº 4 do 

artigo 45º do EBF, o município certifica o estado de conservação dos 

imóveis antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação, 

de acordo com a escala constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria 

nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a ficha de avaliação na 

qual constam os elementos relevantes dos imóveis para a determinação 

do estado de conservação. Neste caso em concreto, no processo 434/21 

não consta nenhum pedido de realização de vistorias aos prédios, pelo 

que não foi realizada vistoria inicial antes da emissão de alvará de 

obras de reconstrução para averiguar o estado de conservação antes da 

intervenção das obras de reabilitação, assim como, também não foi 

realizada vistoria final, após a conclusão das obras aos prédios objeto 

de reabilitação, deveria  o Sr. Herminio Alves do Fundo ter requerido 

vistoria inicial, a fim da comissão nomeada pelo Município avaliar o 

estado de conservação e após as obras de reabilitação realizadas 

concluídas requerer vistoria final por forma a perceber se cumpria 

através da atribuição dos níveis de conservação, a subida dos  dois 

níveis (de acordo com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do referido 

diploma). ----------------------------------------------------------  

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

5.1. Face ao exposto proponho o indeferimento da pretensão do 

requerente, isto é, a emissão da certidão para efeitos de isenção do 

IMI e IMT, pelo rigor do estabelecido pelo Estatuto dos Benefícios 

Ficais, no seu artigo 45º, no nº 1, aliena b) e no nº 4. ------------ 

5.2. A presente informação deverá ser presente em reunião da Câmara 

Municipal, no sentido de o órgão executivo municipal deliberar sobre 

a presente proposta. de acordo com Regulamento nº 713/2020 em 27 de 

agosto de 2020 (Regulamento de Atribuição de Benefícios Fiscais do 

Município de Chaves que conferiu à Câmara Municipal o reconhecimento 

das isenções). ------------------------------------------------------ 

5.3. Notificar o Sr. Herminio Alves do Fundo, da decisão praticada 

pela Câmara Municipal de acordo com o disposto no artigo 121º e 122º, 

ambos do Código do Procedimento Administrativo, referentes à audiência 

dos interessados para, no prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer 

sobre o sentido da decisão acima enunciada. ------------------------- 

5.4. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves 7 de julho de 2022 ------------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.07.2022: ---- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ----------------------------------------------------- 
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À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. --------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2.6. APRESENTA ELEMENTOS PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO 18/84 
DA URBANIZAÇÃO QUINTA DO TELHADO, EM SANTA MARIA MAIOR, O REQUERENTE 

MARIA ALCINA PEREIRA RAMOS – PROCESSO Nº 202/94 – INFORMAÇÃO Nº 

1523/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, CONCEIÇÃO MARTINS, 

DATADA DE 21.07.2022. ---------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – Pretensão ------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Maria Alcina Pereira Ramos, através do requerimento n.º 901/22, 

veio a processo, Proc. n.º 202/94, apresentar elementos, tendentes à 

apreciação processual e com vista à receção definitiva das obras de 

urbanização. ------------------------------------------------------- 

II – Antecedentes --------------------------------------------------- 

A Sr.ª Maria Alcina Pereira Ramos, solicitou, através do requerimento 

n.º 2603/18 a receção definitiva das obras de urbanização referentes 

ao alvará de loteamento n.º 18/84 (Firma Construções Armindo Correia 

Lda,), sito na Quinta do Telhado, na Fonte do Leite, em Chaves, sobre 

a qual recaiu a informação n.º 433/SCOU/2019. ----------------------- 

Através do requerimento n.º 2203/19, vem a requerente apresentar 

elementos que visam suprir a deficiência enunciada na informação n.º 

433/SCOU/2019, apresentando apenas a Certidão de casamento e Assento 

de casamento. Estes elementos não fazem prova de que possui poderes 

para poder instruir o pedido de receção definitiva das obras de 

urbanização referentes ao alvará de loteamento n.º 18/84 (Firma 

Construções Armindo Correia Lda.), sito na Quinta do Telhado, na Fonte 

do Leite, em Chaves, pelo que foi solicitado novamente à requerente a 

apresentação dos elementos constantes informação n.º 433/SCOU/2019. 

A Sr.ª Maria Alcina Pereira Ramos, através do requerimento n.º 2427/19, 

apresentar elementos, tendentes à apreciação processual, e sobre o 

qual recaiu a informação n.º 997/20, a qual esteve presente em reunião 

do executivo municipal de 06/2020, tendo deliberado concordar com o 

teor da mesma, isto é, a aprovação da receção provisoria das obras de 

urbanização. ------------------------------------------------------- 

III – Localização --------------------------------------------------- 

A operação urbanística - Loteamento 18/84- localiza-se no Lugar de 

Raimundo, na Fonte do Leite, em Chaves. -----------------------------  

IV – Análise Processual --------------------------------------------- 

De acordo com os antecedentes do processo de loteamento em causa, para 

a libertação da caução que se encontra no alvará de loteamento n.º 

18/84, no valor de 7 600 000$00, garantia da boa execução das 

infraestruturas, Fiança n.º 47124 em nome da União de Bancos 

Portugueses S.A, foi solicitado à DOP informação sobre a execução das 

infraestruturas do loteamento, constando em anexo auto de receção 

provisória das obras de urbanização, tendo por conseguinte na 

informação n.º 997/2020 sido emitido parecer favorável à receção 

provisória das obras de urbanização. -------------------------------- 

Esta informação esteve presente em reunião do executivo municipal de 

06/2020, tendo deliberado concordar com o teor da mesma. ------------ 
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Considerando que as infraestruturas da rede viária projetada e 

executada e ainda em execução, na envolvente do loteamento designado 

como “Urbanização Quinta do Telhado” - alvará de loteamento n.º 18/84, 

a DPM anexou ao processo uma planta onde constam as alterações 

efetuadas pelo município. ------------------------------------------- 

Considerando que as obras de urbanização referentes ao loteamento n.º 

18/84, foram executadas à vários anos, não tendo as mesmas sido objeto 

de receção provisoria. Entretanto o Município procedeu à execução da 

rede viária na sua envolvente, conforme o acima referido. ----------- 

Considerando que no auto de receção definitiva parcial, efetuado a 

26/11/2019, se encontram executadas as obras de urbanização 

preconizadas no alvará de loteamento n.º 18/84, não havendo anomalias 

visíveis e aparentes. ----------------------------------------------- 

Considerando que no mencionado auto de vistoria refere que existe um 

troço de passeios que não se encontram concluídos, em virtude de estar 

a ser executada a obra de edificação do prédio de habitação coletiva 

no lote. ------------------------------------------------------------  

Considerando assim, foi feita a receção provisoria das obras de 

urbanização que se encontram executadas. ---------------------------- 

Considerando que o loteamento acima referido, estão executadas as 

infraestruturas dos arruamentos, e em funcionamento há vários anos, 

tendo já havido intervenção do Município em alguns deles, bem como 

alterado a rede viária na envolvente do mesmo, julga-se salvo melhor 

opinião, que é extemporâneo considerar o prazo de 5 anos para a receção 

definitiva das obras de urbanização. ------------------------------- 

Considerando que a Sr.ª Maria Alcina Pereira Ramos, através do 

requerimento n.º 901/22, veio a processo, Proc. n.º202/94 solicitar a 

receção definitiva das obras anexando fotografias da execução das 

obras preconizadas no auto de receção definitiva parcial, efetuado a 

26/11/2019,   pelo que foi solicitado à DOP, a confirmação da sua 

execução. ---------------------------------------------------------- 

Considerando que a DOP, procedeu à confirmação da execução das 

retrocitadas obras, tendo recaído a informação n.º 276/2022, de 09/05, 

na qual é mencionado não haver quaisquer inconvenientes na receção 

definitiva das obras de urbanização. ------------------------------- 

Considerando que a caução/garantia bancaria existente no município 

refere-se à União de Bancos Portugueses S.A, Fiança n.º 47124 no valor 

de 1 895,43 €, podendo ser libertado a totalidade com a receção 

definitiva das obras de urbanização, de acordo o disposto no nº 5 do 

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

V – Da Proposta em Sentido Estrito ---------------------------------- 

Assim, em coerência com as razões de facto e de direito expostas, bem 

como o estabelecido no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

tomo a liberdade de sugerir que seja adotada a seguinte estratégia 

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

5.1-Agendamento deste assunto para a próxima reunião de câmara, 

propondo-se ao Executivo que sejam praticadas as seguintes 

deliberações: ------------------------------------------------------ 

5.1.2-Que, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 87º do Decreto-

Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9/9, a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de 

receção definitiva das obras de urbanização tituladas pelo alvará de 

construção nº 18/84. ------------------------------------------------ 

5.2-Caso a Câmara Municipal delibere deferir o pedido de receção 

definitiva das referidas obras, propõem-se os seguintes procedimentos: 

5.2.1-A interessada deverá proceder ao pagamento do montante de 113,95 

€, respeitante à taxa pela realização da vistoria solicitada, de acordo 
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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 

publicado em Diário da República em 22-07-2011; --------------------- 

5.2.1- A câmara municipal deve comunicar à União de Bancos Portugueses 

S.A, Fiança n.º 47124 no valor de 1 895,43 €, poderá ser libertado o 

valor na totalidade, dada a receção definitiva das obras de 

urbanização. ------------------------------------------------------- 

5.2.2-Dê-se a conhecer à promotora do empreendimento o teor das 

resoluções tomadas pelo Executivo, relativamente ao pedido de receção 

definitiva das obras de urbanização, tituladas pelo alvará de obras 

de construção nº 18/84. --------------------------------------------- 

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

Chaves, 21 de Julho de 2022 ----------------------------------------- 

A Técnica Superior, (Conceição Martins, Engª). ---------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 24.07.2022: ---- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 25.07.2022: ----------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2.7. SOLICITA RECEÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO RESPEITANTE 
A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 1/2021, NA AVENIDA TENENTE 

VALADIM, CAMINHO DE RIBELAS, EM SANTA MARIA MAIOR, A FLAVIGRÉS – 

COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A. – PROCESSO Nº 983/20 – 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1473/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, ARQUITETA SUSANA 

GOMES FERNANDES, DATADA DE 13.07.2022. ------------------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

A Flavigrés – comercio de materiais de construção, SA, através do 

requerimento nº 1753/22, referente ao processo nº 983/20, na qualidade 

de titular do alvará de loteamento nº 1/2021, localizado na avenida 

Tenente Valadim/caminho do Ribelas, na freguesia de Santa Maria Maior, 

vêm juntar elementos relativos à solicitação da receção provisória das 

obras de urbanização do referido loteamento. ------------------------ 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Da operação de loteamento: ------------------------------------ 
2.2. A 21/5/2021, a Câmara Municipal emitiu o alvará de loteamento nº 
1/2021 com obras de urbanização, cujo titular é a empresa Flavigrés- 

Comercio de materiais de construção, SA. A 11/8/2021, a Câmara 

Municipal emitiu o 1º aditamento ao alvará de loteamento nº 1/2021. A 

emissão do alvará foi aprovada com as condições aprovadas em reunião 

do executivo camarário de 5/8/2021, nomeadamente as decorrentes de 

pareceres/autorizações e licenças de entidades externas à Câmara (APA 

e E-redes) e das demais divisões consultadas. ----------------------- 
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2.3. As obras de urbanização incluídas no referido alvará de 

loteamento projetam-se sobre espaços cedidos para o domínio público 

com a operação de loteamento bem como sobre duas áreas de intervenção 

em arruamentos públicos confinantes (av. Tenente Valadim, caminho do 

Ribelas e alargamento do pontão sobre o Ribeiro do Ribelas). -------- 

2.4. Para garantia da boa e regular execução das obras de urbanização 
nos termos do artigo 54º do RJUE, foi prestada caução na forma de 

garantia bancária nº 44748, do banco BANKINTER, S.A. – SUCURSAL EM 

PORTUGAL, no valor de 568.773,34€, a favor do Município de Chaves. -- 

2.5. O prazo para a conclusão da execução das obras de urbanização é 
de 4 meses. Por despacho superior de 20/12/2021, foi prorrogado o 

prazo de execução da obra por 2 meses, no seguimento do requerimento 

nº 2797/21. ---------------------------------------------------------  

2.6. Refere-se ainda que no decorrer da execução da obra a requerente 
apresentou aditamento aos projetos de obras de urbanização.  Uma vez 

que se projetavam sobre a área de servidão administrativa da ribeira 

do Ribelas foram submetidas para parecer da entidade que a tutela- 

APA. --------------------------------------------------------------- 

2.7. Do pedido de receção provisória: ------------------------------ 
2.8. Pelo requerimento nº 2759/21, a requerente veio solicitar a 

receção provisória das obras de urbanização. -----------------------  

2.9. Nesse seguimento, pelo despacho do Sr. Presidente da Câmara de 
1/12/2021, que incidiu sobre a informação técnica nº 2264/SCOU/2021, 

foi aprovada a seguinte estratégia procedimental: i) solicitar à 

requerente a apresentação dos elementos em falta relativos à receção 

provisória por parte dos operadores das infraestruturas elétricas, de 

telecomunicações e de distribuição de gás; ii) simultaneamente foi 

remetido o pedido para a Divisão de Obras Públicas tendo em vista a 

realização da vistoria para efeitos de receção provisória das obras 

de urbanização, prevista no nº 2, do artigo 87º do RJUE; ------------ 

2.10. No seguimento da receção do Auto de Receção Provisória, por 
despacho de 4/4/2022, que recaiu sobre a informação técnica nº 

611/SCOU/2022, foi remetido o mesmo Auto para a requerente para o seu 

conhecimento, bem como solicitado que efetua-se as correções 

mencionadas no Auto de Vistoria, executa-se as obras de urbanização 

de arranjos exteriores/valorização paisagística e a apresentação das 

certificações e receção provisória por parte das entidades exteriores 

ao Município das infraestruturas elétricas, gás e ITUR. ------------- 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

O pedido de receção provisória de obras de urbanização, enquadra-se 

no artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, D.L. 

nº 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. O mencionado artigo 

87º do RJUE, remete para o Código dos Contratos Públicos (CCP), D.L. 

nº 18/2008, na sua redação atual, com as necessárias adaptações. ---- 

4. DESCRIÇÃO DO PEDIDO -------------------------------------------  

4.1. A requerente solicita a receção provisória uma vez que considera 
executado a obras de urbanização. Apresenta ainda o livro de obra. 

4.2. Apresenta um ofício da Duriensegás – Sociedade Distribuidora de 
Gás natural do Douro, garantindo a instalação de rede de distribuição 

de Gás Natural aos 2 lotes e termo de responsabilidade pela execução 

das infraestruturas de telecomunicações (ITUR) (Eng. Hélder Filipe 

Martins Ferreira OE - 53208).  Refere ainda ter sido remetido para a 

E-Redes, Distribuição de Eletricidade, SA a 13/06/2022 novo pedido de 

receção provisória das infraestruturas elétricas, em virtude do 

anterior não ter sido considerado. ---------------------------------- 

5. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 
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5.1. A requerente apresentou aditamento aos projetos das obras de 
urbanização, apresentado pelos requerimentos nº 2296/21, 2667/21, 

2735/21 e 2736/21. As alterações incidem sobre: i) relocalização das 

escadas de acesso à linha de água do Ribelas; ii) a alteração do muro 

de suporte do arruamento a criar entre o lote nº 1 e a zona verde que 

ladeia o ribeiro do Ribelas; iii) os materiais estruturais e de 

acabamento da ponte sobre o ribeiro do Ribelas. O referido aditamento 

foi submetido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) pelo portal 

autárquico do SIRJUE, requerimento nº CHV2021/00370, obtendo decisão 

favorável condicionada, tendo ainda sido submetido aditamento ao 

título de utilização de recursos hídricos a 23/11/2021. Anexa-se o 

referido parecer, referência nº SO71447 – 202111-ARHN.DDI.00456.2020, 

à presente informação técnica para conhecimento formal por parte da 

requerente. -------------------------------------------------------- 

5.2. Face às conclusões do auto de vistoria remetido anteriormente 
para a titular, ao pedido de prorrogação de prazo para execução das 

obras apresentado, deveram ser apresentados os termos de 

responsabilidade do diretor de fiscalização e do diretor de obras 

atualizados. -------------------------------------------------------  

5.3. Como mencionado no requerimento agora apresentado, a requerente 
submeteu novo pedido de receção provisória das infraestruturas 

elétricas à E-REDES, aguardando-se a receção do mesmo. -------------- 

5.4. Como explanado no nº 2, do artigo 87º do RJUE, a receção 

provisória das obras de urbanização é precedida de vistoria. Assim, 

deverá ser remetido o pedido para a Divisão de Obras Públicas no âmbito 

das suas atribuições e competências.  ------------------------------- 

6. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a seguinte 

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

6.1. Primeiramente, coloca-se à consideração superior a aprovação do 
aditamento dos projetos das obras de urbanização apresentado referidos 

no ponto 5.1, em razão do parecer favorável condicionado da APA, 

aguardando a aprovação do aditamento ao título de utilização de 

recursos hídricos junto da mesma entidade já submetido na plataforma 

Siliamb pela Divisão de Ambiente, enquanto divisão que possui as 

credenciais de acesso. ---------------------------------------------- 

6.2. Relativamente à instrução do pedido de receção provisória, deverá 
ser solicitado à requerente que apresente novos termos de 

responsabilidade do diretor técnico da obra e diretor de fiscalização 

da obra e os elementos relativos à receção provisória das 

infraestruturas por parte de entidades externas ao Município, no prazo 

de 15 dias, de acordo com a alínea a), do nº 1 e no nº 3, ambos do 

artigo 11º do RJUE. ------------------------------------------------- 

6.3. Sem prejuízo dos elementos acima referidos, simultaneamente que 
se remeta o pedido para a Divisão de Obras Públicas tendo em vista a 

realização da vistoria para efeitos de receção provisória das obras 

de urbanização, conforme nº 2, do artigo 87º do RJUE. ---------------  

Em anexo:  Parecer APA, referência nº SO71447 – 202111-

ARHN.DDI.00456.2020. ----------------------------------------------- 

Chaves, 13 de julho de 2022 ----------------------------------------                                                                               

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

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 21.07.2022: ---- 

Atenta à fundamentação de facto e de direito enunciada na presente 

informação, sou de propor que superiormente que seja deferido o pedido 

de aditamento dos projetos de obras de urbanização, nos termos e para 
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os efeitos preconizados no item “6 Proposta de Decisão” deste 

documento, titulada pelo alvará de loteamento nº 1/2021. Em economia 

processual deverá ser solicitado à requerente os elementos do ponto 

6.2 e remeter-se cópia do processo à Divisão de Obras Públicas tendo 

em vista a realização da vistoria para efeitos de receção provisória 

das obras de urbanização, conforme nº 2, do artigo 87º do RJUE. À 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 25.07.2022: ------------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2.8. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO LICENCIADA COM O ALVARÁ Nº 285/07 NO 
LOTE Nº 4 DO LOTEAMENTO Nº 9/93 NO LUGAR DO RAIMUNDO, FONTE DO LEITE, 

EM SANTA MARIA MAIOR, DO REQUERENTE LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA PINHEIRO 

– PROCESSO Nº 386/04 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1372/SCOU/2022 DA 

DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA 

SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, MARIA JOÃO CHAVES, DATADA DE 29.06.2022.  

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

Através do requerimento registado nesta unidade orgânica com o n.º 

1615/22 , referente ao processo n.º 386/04 , o Sr. Luís Gonçalves T. 

Pinheiro     solicita  nos termos do disposto no artigo 9º e 102º-A 

do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação( doravante designado 

por RJUE) e  artigo 73.ºC do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação (de seguida designado por RMUE), a  legalização  da obra 

referente à alteração a imóvel licenciado por alvará nº285/07 no lote 

nº4 do loteamento nº9/93 no lugar do Raimundo, Fonte do Leite. ------ 

2. ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO ------------------------------------ 

2.1. - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ----------- 
O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto no 

artigo 102.º- A do RJUE. -------------------------------------------- 

2.2. - Nos Regulamentos Municipais --------------------------------- 
O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.ºC -Procedimento 

de legalização de operações urbanísticas do Regulamento n.º732/2015  

o qual procedeu à Revisão do Regulamento Municipal da Urbanização e 

da Edificação. Refira-se que por este articulado, nomeadamente o 

disposto no seu nº3 a legalização de operação urbanística de edificação 

será titulada por alvará de utilização (no caso presente alteração), 

no qual deverá constar menção expressa que o edifício anexo a que 

respeita o pedido foi objeto de legalização. ------------------------ 

2.3.  - Nos instrumentos de Gestão Territorial --------------------- 
Tendo em conta a demarcação constante nas plantas de localização à 

escala 1/10.000, apresentadas pelo interessado e de acordo com as 

plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal, constata-se ,o 

prédio a que se reporta o pedido em analise insere-se em espaço de 

classe 1 – espaço Urbano e Urbanizável – categoria 1.1-Cidade de Chaves 

Verifica-se ainda que se insere na operação de loteamento n.º9/93. - 

3. CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE     ---------------------------------- 

3.1. Caracterização do pedido -------------------------------------- 
O projeto de arquitetura apresentado refere-se à alteração à licença 

de obras nº285/07 nomeadamente a alteração em fachada e interior do 
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imóvel licenciado e ainda na edificação de imóvel que se depreende ter 

a área de 119m2. ---------------------------------------------------- 

3.2. Análise da pretensão ------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3.2.1. Por análise da instrução do processo verifica-se que: ---- 

A memória descritiva encontra-se deficientemente instruída no 

referente à caracterização e inserção urbanística face ao PDM. ------ 

3.2.2. Por análise do processo verifica-se que: ----------------- 

3.2.2.1. A operação urbanística insere-se no loteamento n.º9/93. -- 

Na última alteração a este loteamento de 1999/02/18 verifica-se que 

as especificações para o lote nº4 são Área Implantação de 120m2 e de 

340m2 de área construção. ------------------------------------------- 

3.2.2.2. Pelo presente pedido verifica-se que existe em relação à 

licença de obras nº285/07 um aumento de área de implantação/construção  

de 119m2. ----------------------------------------------------------- 

3.2.2.3. No quadro seguinte transcreve-se   e as especificações para 

o presente lote na 2ª coluna da tabela. Na 3ª coluna encontra-se 

descrito o valor da área total face à legalização ora pretendida. ---  

 

3.2.2.4. Como se pode constatar verifica-se que a legalização 

pretendida leva a valores que contrariam o especificado no alvará de 

loteamento. -------------------------------------------------------- 

4. Conclusão /Proposta de decisão -------------------------------- 

Tendo em atenção o supra descrito verifica-se que a pretensão viola   

as especificações urbanísticos constantes no processo de loteamento 

com alvará de loteamento nº 9/93 onde a pretensão se insere. -------- 

Propõe-se assim nos termos da alínea a) do ponto 1 do artigo 24 do 

RJUE o indeferimento do pedido de licenciamento formulado por 

requerimento n.º 1615/22 do processo nº386/04. ---------------------- 

Deverá notificar-se o requerente para nos termos do artigo 101 do CPA, 

no prazo de 10 dias, querendo se pronunciar sobre o sentido da 

deliberação e respetivos fundamentos findo o qual na ausência de 

pronuncia deve considerar o indeferimento como definitivo. 

Refira-se que qualquer pedido de reapreciação, em sede de audiência 

prévia que vier a haver deverá passar pela alteração às especificações 

do loteamento nº9/93. ----------------------------------------------- 

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

Chaves,29 de junho de 2022 ------------------------------------------ 

A Técnica Superior, Maria João Chaves, Engenheira Civil. ------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 18.07.2022: --- 

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 aprovação do pedido 

de licença especial de legalização em presença, nos termos do item “4 

– Conclusão/Proposta de Decisão”, deste documento. ------------------ 

Neste contexto, nos termos do artigo 121º e 122º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo 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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 21.07.2022: ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação de deliberação quanto 

ao proposto no parecer técnico exarado pela Chefe da DOTGU, sobre a 

 Operação lot.9/93 

Lote nº4 

Proposta 

Área Bruta total (m2) 340 240.9+119=359.9 

Área Implantação (m2) 120 132+119=251 
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informação técnica infra, nos termos e com os fundamentos constantes 

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

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E DE ANEXO NA RUA MADRE 
MARIA AQUINO, Nº 27 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA CRUZ/TRINDADE E 

SANJURGE, DO REQUERENTE JOSÉ ANTÓNIO MACHADO BORGES – PROCESSO Nº 

48/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1489/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 15.06.2022. ------------------------- 

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 128/22, referente ao processo n.º 

48/22, o Sr.º José António Machado Borges, apresenta um pedido, com 

vista à aprovação de uma operação urbanística de edificação, 

consubstanciada, na legalização das obras de ampliação1, de um edifício 

de habitação unifamiliar, sito, no lote 1 do loteamento titulado pelo 

alvará n.º 21/87, da rua Madre Maria Aquino, N.º 27, da União das 

freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves. - 

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio rústico tem a área total 435,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 201 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 600/20090309, da freguesia de Outeiro Seco. ---------------  

1.3- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 430,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 

975 NIP, da União das freguesias de Santa Cruz/Trindade e Sanjurge. - 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1- Alvará de Licença n.º 902/87, para “construção de uma moradia de 

r/chão, com a área de 118,34 m2.”. ---------------------------------- 

2.2- Alvará de loteamento n.º 21/87, com a constituição de 30 lotes.  

2.3- Informação n.º 296/DAG/FIS/2021, relativa a obras levadas a 

efeito sem os necessários atos administrativos de controlo prévio. -- 

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------- 

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), designadamente: ----------------- 

- Certidão da 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; -------  

                                                             
1 «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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- 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; ------ 

- 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; -------------------------------------------- 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

-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; 

- Termo de responsabilidade de autor do projeto térmico e relatório 

de peritagem; ------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

- Fatura da luz; ---------------------------------------------------- 

- Fatura do telefone; ----------------------------------------------- 

- 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 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 ampliação de um edifício. ------------------------------ 

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 - 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. --------------------------- 

4.4 - No Alvará de Loteamento --------------------------------------- 

4.4.1- Do alvará de loteamento 21/1987, constam as seguintes 

indicações, relativas ao lote 2: ------------------------------------ 

- Área do lote = 435,00 m2; ----------------------------------------- 

- Número de pisos = 2; ----------------------------------------------

- Finalidade = habitação unifamiliar; ------------------------------- 

- Área coberta = 120,00 m2; ----------------------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 

5.1- Através da informação/proposta n.º 240/SCOU/2022, sob a qual 

recaiu despacho superior datado de 16 de Março de 2022, foram 

solicitados elementos/esclarecimentos ao requerente, sobre o projeto 

de legalização em apreciação. O requerente através do requerimento n.º 
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1577/22, datado de 15 de Junho de 2022, esclareceu através dos 

elementos apresentados que pretende a legalização das obras de 

ampliação de um edifício destinado a habitação unifamiliar e da 

construção de anexos, com a área bruta de construção de 343,85 m2, 

estando a área de 118,34 m2, licenciada ao abrigo da licença de obras 

n.º 902/87. --------------------------------------------------------- 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 435,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação da habitação = 120,00 m2; --------------------- 

- Área de bruta de construção de anexos = 81,90 m2; ----------------- 

- Área bruta de construção da habitação = 261,95 m2; ---------------- 

- Número de pisos = 2; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T4; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 6,00 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 691,00 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 2022-06-30, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”48/2022”, 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 e anexo”, objeto de pedido de legalização das 

obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, pese embora, haja a necessidade, de apresentar telas 

finais do projeto de arquitetura retratando o piso 2 de acordo com o 

existente no local. Esta desconformidade, foi comunicada ao 

requerente, no ato da vistoria, devendo ser apresentadas, telas finais 

do projeto de arquitetura, retratando o piso 2, aquando do pedido de 

emissão da autorização de utilização e caso a Câmara Municipal delibere 

favoravelmente o pedido de legalização da construção. --------------- 

5.5 - Da análise do loteamento, constata-se que o mesmo não define 

todos os parâmetros urbanísticos, constantes do artigo 77.º do Dec.- 

Lei 555/99, alterado e republicado pelo Dec.- Lei 136/2014, de 9 de 

Setembro, como se pode verificar da leitura do ponto 4.1.1 da presente 

informação, que transcreve o quadro sinótico do loteamento. --------- 

5.6- Neste sentido, afigura-se analisar a pretensão, naqueles 

parâmetros que o alvará de loteamento n.º 21/1987 não define, á luz 

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. -------------------------------------------- 

5.7- Assim, no que diz respeito á área bruta de construção, no lote 

de terreno, esta respeita o índice de construção estabelecido para o 

local, que é nestes casos de 0,80 m2/m2 aplicado á área da parcela, ou 

seja, (área do terreno inserido em espaço urbano x índice de 

construção) = 435,00 m2 x 0.80 m2/m2 = 348,00 m2 (máxima área bruta de 

construção permitida). A pretensão preconiza uma área bruta de 

construção de 343,85 m2, o que implica um índice de utilização de 0,27 

m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). ------------------ 

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; --------------------------------------------------------- 



                                                                F. 166 

                                                                  _____________________ 

 
7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- Não há lugar ao cálculo das taxas de infraestruturas, pelo facto 

de se tratar de uma construção situada em loteamento, e de acordo com 

o previsto no n.º 2 do artigo 23 do Regulamento Municipal de Liquidação 

e Cobrança de Taxas, devidas pela realização desta operação 

urbanística. ------------------------------------------------------- 

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 

441,83 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 441,83 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 as edificações, se situam em local, onde 

predomina esta tipologia de construções e que o seu estado atual de 

conservação, não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, 

com alguma naturalidade no meio em que se insere. ------------------- 

8.2- Considerando, que as obras levadas a efeito sem os necessários 

atos administrativos de controlo, cumprem as especificações do alvará 

de loteamento 20/1989 e cumulativamente as disposições previstas no 

artigos18.º e na subalínea iii), da alínea a1), do n.º 2, do artigo 

19.º, da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. --------- 

8.3- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, nas edificações, objeto de pedido de legalização das obras 

de ampliação e 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 ampliação da habitação unifamiliar e da 

construção de anexo, 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      ---------------------------- 
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(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 11         Anexos 225,51m2 1,05 €       236,79 € 

n.º 15    Reconstrução ou alteração    

   a)  Por metro quadrado de área de intervenção 118,34m2  2,25 € 148,14 € 

Art76, 

n.º6 Vistoria 
 56,90€ 56,90 € 

  TOTAL      441,83 € 

TOTAL A LIQUIDAR………………………………………………………………………………………………………………∑ 441,83 € 

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

Chaves, 15 de Junho 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 22.07.2022: --- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: --------------------------------------------- 

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. LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO LUGAR DO BRUNHEDO – 

VENTUZELOS, EM SÃO PEDRO DE AGOSTÉM, DO REQUERENTE CÂNDIDO ALVES DOS 

SANTOS – PROCESSO Nº 214/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1461/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

12.07.2022. -------------------------------------------------------- 

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 602/22 e 1480/22, referente ao 

processo n.º 214/22, o Sr.º Cândido Alves dos Santos, na qualidade de 

proprietário, solicita, um pedido de aprovação de uma operação 

urbanística de edificação, consubstanciada na legalização das obras 

de ampliação2 de uma habitação unifamiliar, sito, no lugar do Brunheiro 

- Ventuzelos, freguesia de São Pedro de Agostém no concelho de Chaves.  

1.2- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano tem a área total 120,00 m2, está inscrito na matriz com o n.º 

1149 NIP, da freguesia de São Pedro de Agostém. --------------------- 

                                                             
2 «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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1.3- De acordo com a Certidão das Finanças – Modelo 1 do IMI, o prédio 

urbano tem a área total de 562,90 m2, está inscrito na matriz urbana 

com o n.º 1149 NIP, da freguesia de São Pedro de Agostém. ----------- 

2 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

2.1 - Alvará de licença de construção n.º 61/81, para “construção de 

um prédio de habitação de r/chão com a área de 140,79 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 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; ----------------------------------------- 

- Modelo 1 do IMI; --------------------------------------------------

- Extrato da planta de ordenamento e de condicionantes, do plano 

Diretor Municipal; --------------------------------------------------  

- 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; ------ 

- Plano de acessibilidades e termo de responsabilidade; ------------- 

- Levantamento topográfico à escala 1:500; -------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 200 e 1.2000; ---------------- 

- 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 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 tratar de um procedimento 

de legalização de obras de ampliação de uma habitação unifamiliar. -- 
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4.2 - Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

4.2.2- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 47 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – espaço 

Urbano e Urbanizável – categoria 1.3 – Outros Aglomerados. --------- 

5 - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------

5.1- O requerente pretende a legalização das obras de ampliação de uma 

habitação unifamiliar, de r/chão, com a área bruta de construção de 

211,87 m2, preconizando um aumento de área de 71,08 m2, relativamente 

á construção licenciada ao abrigo das lic.ª de construção n.º 61/81, 

bem como, alterações de fachada e funcionalidade do espaço interior. 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 562,90 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 211,87 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 211,87 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos = 1; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista = habitação unifamiliar de tipologia T2; ------ 

- Número máximo de fogos = 1; --------------------------------------- 

- Cércea = 3,00 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria = 635,61m3; -------------------------------------------- 

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 

”26/2022”,cujo teor foi dado a conhecer ao requerente, através da 

Informação/Proposta n.º 956/SCOU/2022, sob a qual recaiu despacho 

superior datado de 2022-05-16. -------------------------------------- 

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 criar ventilação na 

instalação sanitária contígua á garagem. Esta desconformidade, foi 

comunicada á representante do requerente, no ato da vistoria, devendo 

ser apresentadas, fotografias comprovativas, de ter levado a efeito a 

correção referida, aquando do pedido de emissão da autorização de 

utilização e caso a Câmara Municipal delibere favoravelmente o pedido 

de legalização da construção. -------------------------------------- 

5.5- No que diz respeito às regras de edificabilidade e dado não ser 

possível definir uma moda da cércea ou um alinhamento dominante, 

conforme o descrito na alínea a), do n.º2 do artigo 19.º da Alteração 

e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, a edificabilidade do prédio 

a construir, é condicionada pelo índice de construção, pela cércea e 

pelo n.º de pisos, de acordo com o previsto na alínea a1), do n.º2 do 

artigo 19.º do referido diploma legal. ------------------------------ 

5.6- A área edificada, na parcela de terreno, respeita o índice de 

construção estabelecido para o local, que é nestes casos de 0.80 m2/m2 

aplicado á área da parcela, ou seja, (área do terreno inserido em 

espaço urbano x índice de construção) = 562,90 m2 x 0.80 m2/m2 = 450,32 

m2 (máxima área bruta de construção permitida). A pretensão preconiza 

uma área bruta de construção de 211,87 m2, o que implica um índice de 

utilização de 0,38 m2/m2 < 0,80 m2/m2 (índice de construção do local). 

5.7- A edificação destina-se habitação unifamiliar, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 
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5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

 5.8-Face ao uso previsto do imóvel (habitação unifamiliar) e à área 

bruta de construção do mesmo, a proposta cumpre o especificado na 

alínea b), do n.º 3, do artigo 12.º, do Plano Diretor Municipal, uma 

vez que tem área em logradouro, para 1 lugar de estacionamento 

automóvel. --------------------------------------------------------- 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1 - O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º, do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, do coordenador de projeto, do 

autor dos projetos de especialidades, cujos teores se mostram 

adequados. --------------------------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com o n.º 3, do artigo 25.º, do Regulamento n.º 

314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge o 

montante de 41,23 euros. -------------------------------------------- 

7.2- As taxas administrativas, previstas no art.º 66.º, da subseção 

IV, do Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas, devidas 

pela realização desta operação urbanística, corresponde ao valor de 

148,00 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 189,23 euros, 

encontrando-se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente 

discriminado nos quadros I (taxas de infraestruturas urbanísticas) e 

II (taxas administrativas) do anexo I. ------------------------------  

8 - CONSIDERAÇÕES FUNDAMENTADORAS DA PROPOSTA DE DECISÃO ------------ 

8.1- Considerando, que a edificação, se situa em local, onde predominam 

esta tipologia de construções e que o seu estado atual de conservação, 

não desvirtua a envolvente, integrando-se desta forma, com alguma 

naturalidade no meio em que se insere. ------------------------------ 

8.2- Considerando, que a operação urbanística, consubstanciada, na 

legalização das obras de ampliação de uma habitação unifamiliar, 

respeita as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos na 

alínea a1), da subalínea i), do n.º2, do artigo 19.º da Alteração e 

Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Chaves, 

publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril 

de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, pelo facto de propor: um 

índice de construção de 0,38 m2/m2, uma cércea máxima de 3,00 metros e 

um número de pisos de 1. -------------------------------------------- 

8.3 - A habitação unifamiliar, é servida por arruamento público em 

terra batida e possui ligação á rede pública de água e esgotos. ----- 

8.4- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, nas edificações, objeto de pedido de legalização das obras 

de construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

8.5- Considerando, que é apresentada Certidão das Finanças, relativa 

ao prédio urbano, mas que estamos em presença de uma situação 

excecional, visto tratar-se de um processo de regularização de uma 

operação urbanística de edificação já consolidada, e nessa medida, não 

é possível à requerente ultrapassar os constrangimentos inerentes à 

apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa 

ao prédio em questão, nem tão pouco a mesma consegue promover a 

celebração da escritura de justificação notarial, pois é-lhe exigida 

a autorização de utilização do prédio em causa, julgamos, salvo melhor 

opinião, que os documentos a apresentar para prova de legitimidade, 
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embora não bastantes, deverão permitir a normal tramitação do processo 

urbanístico em causa, tendente a legalização da construção. --------- 

8.6- 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: ---------------------------------------------- 

8.6.1- A Autorização de Utilização é emitida sob reserva de direito 

de terceiros; ------------------------------------------------------- 

8.6.2 – Os efeitos do Alvará de Autorização de Utilização, ficarão 

imediatamente suspensos caso o requerente não apresente, no prazo de 

90 dias seguidos, contados desde a data da sua emissão, a respetiva 

Certidão da Conservatória do Registo Predial com a inscrição em causa 

a seu favor, na sequência da aquisição originária invocada; --------- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 

c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de ampliação de uma habitação unifamiliar, o 

interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, do artigo 

73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da Edificação, 

requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do respetivo alvará 

de autorização de utilização, instruído de acordo com o n.º 5, do 

artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ----------------------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)     ------------------------------------------------------ 
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1 211,87       211,87 

          0,00 

TOTAL 211,87 0,00 0,00 0,00 211,87 

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 0,24 0,00   

 - Betão betuminoso 0 0,14 0,00   

 - Granito (calçada a cubos) 0 0,20 0,00   

 - Granito (calçada à portuguesa) 0 0,06 0,00   

 - Betão  0 0,20 0,00   

Passeios         

 - Lancil (Betão) 0 0,18 0,00   

 - Lancil (Granito) 0 0,35 0,00   

 - Pavimento (Betonilha ou blocos de betão) 0 0,17 0,00   

 - Pavimento (Mosaico) 0 0,35 0,00   

REDE DE ÁGUA 1 0,24 0,24   

REDE DE 

ESGOTOS   1 0,34 0,34   

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 0 0,36 0,00   
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C - custo das obras existentes na via pública   0,58      
A - área bruta da obra a realizar (ampliação)   71,08 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 = 41,23   € 

 

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…………………………………………………..∑ 41,23 € + 148,00 € = 189,23     

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

Chaves, 12 de Julho 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 21.07.2022: --- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ------------------------------------------------------ 

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 GARAGEM E ARRUMOS EM PRÉDIO URBANO NO LUGAR DE 
QUINTELA, TRAVESSA DE ANTUNES GUERREIRO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANTA CRUZ/TRINDADE E SANJURGE, DO REQUERENTE JOSÉ FILIPE RODRIGUES 

VILELA – PROCESSO Nº 314/22 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1486/SCOU/2022 

DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA 

TÉCNICA SUPERIOR, ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 

15.07.2022. -------------------------------------------------------- 

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 842/22, 1478/22, 1537/22 e 1708/22, 

referente ao processo n.º 314/22, o Sr.º José Filipe Rodrigues Vilela, 

apresenta um pedido, com vista à aprovação de uma operação urbanística 

Formatada: Justificado

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Courier New, 11 pt,
Português (Portugal)

Formatada: Normal, Espaçamento entre linhas:  simples,
Tabulações: Não em  0,95 cm

Formatada: Português (Portugal)
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de edificação, consubstanciada, na legalização das obras de 

construção3, de um edifício destinado a “garagem e arrumos”, sito, na 

rua da Quintela – Travessa Antunes Guerreiro, União das freguesias de 

Santa Cruz/Trindade e Sanjurge no concelho de Chaves. ---------------  

1.2- De acordo com a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

apresentada, o prédio urbano tem a área total 126,00 m2, está inscrito 

na matriz com o n.º 1558 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1312/20220407, da freguesia de Santa Cruz/Trindade. -------  

2. ANTECEDENTES -----------------------------------------------------  

2.1- Não foram encontrados no arquivo municipal, antecedentes do 

projeto. -----------------------------------------------------------  

3 - SANEAMENTO E APRECIAÇÃO LIMINAR --------------------------------  

3.1-O processo está instruído de acordo com o disposto no Anexo I, do 

ponto I e nos n.os 15 e 16, do ponto III, da Portaria 113/2015, de 22 

de Abril, e de acordo com o n.º4, do artigo 102.º-A, do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), por se tratar de uma legalização, 

designadamente: ----------------------------------------------------  

-Certidão de teor; ------------------------------------------------- 

- Certidão da 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; --------------------------- 

- Planta de localização e enquadramento à escala 1:10.000; ---------- 

- Memória descritiva e justificativa; ------------------------------- 

- Ficha de medição; ------------------------------------------------- 

- Quadro de áreas; -------------------------------------------------- 

-Termos de responsabilidade, subscrito pelo autor do projeto de 

arquitetura, coordenador de projeto e projetos de especialidades, 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis;  

- Comprovativos de inscrição dos técnicos em associação pública de 

carater profissional; ----------------------------------------------- 

- Declaração de compatibilidade entre papel e formato digital; ------ 

- Levantamento topográfico; ----------------------------------------- 

- Planta de implantação à escala de 1: 100; ------------------------- 

- Plantas à escala de 1:100 contendo as dimensões e áreas e usos de 

todos os compartimentos; --------------------------------------------   

- Alçados à escala de 1:100; ---------------------------------------- 

- Cortes longitudinais e transversais à escala de 1:100; ------------ 

- CD, com peças escritas e desenhadas do projeto; ------------------- 

- Declaração do topógrafo; ------------------------------------------ 

- Fotografias; ------------------------------------------------------ 

- Ficha de elementos estatísticos; ---------------------------------- 

- Desenho de alterações; -------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de estabilidade e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Termo de responsabilidade do projeto de águas pluviais e relatório 

técnico; ----------------------------------------------------------- 

- Ficha de Segurança Contra Incêndio; ------------------------------- 

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------

4.1 - No Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação ------------- 

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 102.º-A, do Dec.- Lei 555/99, alterado e republicado pelo 

Dec.- Lei 136/2014, de 9 de Setembro, por se reportar à legalização 

das obras de construção de um edifício destinado a “garagem e arrumos”. 

4.2 - Nos instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 
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4.2.1- De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal 

n.º 34 A, o prédio urbano está inserido em espaço de classe 1 – Espaço 

Urbano e Urbanizável e na Categoria 1.1 – Cidade de Chaves. --------- 

4.3 - Nos Regulamentos Municipais ----------------------------------- 

4.3.1- O pedido apresentado tem enquadramento no artigo 73.º-C 

(Procedimento de legalização de operações urbanísticas) do Regulamento 

Municipal da Urbanização e da Edificação. --------------------------- 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO --------------------------- 

5.1- O requerente pretende a legalização de um edifício destinado a 

“garagem e arrumos”, com a área bruta de construção de 102,00 m2. --- 

5.2- O requerente propõe assim, legalizar na parcela de terreno os 

seguintes parâmetros urbanísticos: ---------------------------------- 

- Área do lote = 126,00 m2; ----------------------------------------- 

- Área de implantação = 102,00 m2; ---------------------------------- 

- Área bruta de construção = 102,00 m2; ----------------------------- 

- Número de pisos = 1; ---------------------------------------------- 

- Utilização prevista =Garagem e arrumos; --------------------------- 

- Cércea = 3,30 metros; --------------------------------------------- 

- Volumetria =329,60 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 2022-06-23, da qual resultou o “Auto de Vistoria n.º 

”46/2022”, que se anexa a esta informação e cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ------------------------------------------  

5.4- Da vistoria realizada, resultou parecer no sentido de não haver 

necessidade de se realizarem obras de correção e/ou adaptação no 

edifício de “arrumos e garagem”, objeto de pedido de legalização das 

obras levadas a efeito, sem os necessários atos administrativos de 

controlo prévio, pese embora, haja a necessidade de limpar o logradouro 

do prédio urbano, retirando o entulho e sucata existente no mesmo, de 

forma a conferir ao local condições de salubridade. Esta 

desconformidade, foi comunicada ao requerente, no ato da vistoria. -- 

5.5- O requerente apresenta sob requerimento n.º 1708/22, datado de 

04 de Julho de 2022, fotografias elucidativas, de ter levado a efeito, 

as obras de correção referenciadas em vistoria técnica e vertidas no 

“Auto de Vistoria n.º ”46/2020”, designadamente, a limpeza do 

logradouro do prédio urbano. --------------------------------------- 

5.6- 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. ---------------------- 

5.7- A edificação a legalizar com o presente projeto, ao contemplar 

uma altura de 3,30 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 “garagem e arrumos”, o que se enquadra 

no disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 

2.ª série – N.º 76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 

5233/2018, onde dispõe que, os espaços de classe 1 possuem já ou estão 

vocacionados para a utilização e ocupação do solo de tipo 

predominantemente residencial, terciária ou mista. ------------------ 

6 – RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------ 

6.1- O processo está instruído com os termos de responsabilidade, 

previstos no artigo 10.º do RJUE, a saber: termos de responsabilidade 

do autor do projeto de arquitetura, coordenador do projeto, do autor 
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do plano de acessibilidades e dos projetos de especialidades, cujos 

teores se mostram adequados. ---------------------------------------- 

7 - TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS Á PRETENSÃO ----------------------- 

7.1- De acordo com a alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º, do Regulamento 

n.º 314/2010, a taxa de infraestruturas urbanísticas a aplicar atinge 

o montante de 470,16 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 

170,85 euros. ------------------------------------------------------- 

7.3- O valor total das taxas a liquidar é assim de 641,01 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 construção 

de um edifício destinado a “garagem e arrumos”, compagina-se com os 

afastamentos existentes e a manter na envolvente imediata, os 

alinhamentos e recuos à via pública com a qual confronta e a moda da 

cércea. Neste sentido, pode -se concluir que projeto em causa respeita 

as regras e parâmetros de edificabilidade, previstos no artigo 19.º 

da Alteração e Republicação do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 76, de 18 

de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018. ------------------- 

8.3 - A edificação é servida por arruamento público, pavimentado a 

betuminoso possui ligação á rede pública de água e esgotos. --------- 

8.4- O uso pretendido para “garagem e arrumos”, respeita o disposto 

na alínea a), do n.º 2, do artigo 7.º, do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Chaves, publicada em Diário da República 2.ª série – N.º 

76, de 18 de Abril de 2018, através do Aviso n.º 5233/2018, onde dispõe 

que, os espaços de “Classe 1” estão vocacionados para a utilização e 

ocupação do solo de tipo predominantemente residencial, terciária ou 

mista. ------------------------------------------------------------- 

8.5- Considerando, que não há necessidade de obras de correção e/ou 

adaptação, no imóvel, objeto de pedido de legalização das obras de 

construção, o título a emitir, será o Alvará de autorização de 

utilização, conforme previsto no n.º3, do artigo 73.º-C, do RMUE. --- 

9- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

9.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido nos diplomas aplicáveis (artigo 102.º- A, do RJUE e artigo 

73.º- C, do RMUE), propõe-se adoção da seguinte estratégia 

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

a) Considerando que a fundamentação da decisão a praticar está 

enquadrada ao abrigo do regime de legalização de operações 

urbanísticas, regulado no art.º 102-A, do RJUE, deverá a mesma ser 

praticada, nos termos legais, pela Câmara Municipal, sugerindo-se 

assim, o agendamento deste assunto para uma próxima reunião ordinária 

do aludido órgão administrativo; ----------------------------------- 

      b) Alcançado tal desiderato, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

deferir o pedido de legalização das obras patenteadas no projeto a que 

se fez referência e reconhecer que se encontram preenchidos os 

requisitos legais que permitem a emissão do respetivo alvará de 

autorização de utilização do imóvel; -------------------------------- 
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c) Caso a Câmara Municipal, delibere deferir, o presente pedido de 

legalização das obras de construção de edifício destinado a “garagem 

e arrumos”, o interessado deverá, nos termos do preceituado no n.º 14, 

do artigo 73.º-C, do Regulamento Municipal de Urbanização e da 

Edificação, requerer, num prazo de 30 dias úteis, a emissão do 

respetivo alvará de autorização de utilização, instruído de acordo com 

o n.º 5, do artigo 73.º-C, do mesmo preceito regulamentar. ---------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

CÁLCULO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO Nº 314/2010 -------------- 

Áreas (m2)  
PISO Habitação Comércio/Serviços Arrumos Armazém TOTAL 

Piso 1     120,00   120,00 

          0,00 

TOTAL 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 

 

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   6,5   19,33 125,65 €/m 

 - Granito (calçada a cubos)   0   13,08 0,00 €/m 

 - Granito (calçada à portuguesa)   0   8,53 0,00 €/m 

 - Betão    0   13,08 0,00 €/m 

Passeios             

 - Lancil (Betão) 1   17,63   17,63 €/m 

 - Lancil (Granito) 0   39,80   0,00 €/m 

 - Pavimento (Betonilha ou blocos 

de betão)   1   15,92 15,92 €/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       214,93   €/m  
m - frente do terreno que confronta com 

a via pública       8,75   

 N - número de pisos         1   

        

 

Edifícios destinados 

exclusivamente a fins comerciais 

e/ou industriais e armazéns       

 

 - alínea c) do n.º 1 do artigo 

24.º        

 T = C x m x [0.25 + 0.05 (N-1)]       T = 470,16   € 

 

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 5 Edifícios destinados a indústria ou armazém       

a) 

 Até 500 m2 
  

113,95 

€ 
113,95 € 

Art.º 76, 

n.º6 Vistoria 
1 56,90 € 56,90 € 

  TOTAL      170,85 € 

     

     

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………….∑ 470,16 € +170,85 € =641,01 € 
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À Consideração Superior -------------------------------------------- 

Chaves, 15 de Julho 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 22.07.2022: --- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ----------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2.12. SOLICITA VISTORIA PARA EFEITOS DE UTILIZAÇÃO E ISENÇÃO DE TAXAS, 
A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIDAGO, RELATIVA 

A PRÉDIO SITUADO NA AVENIDA CONDE CARIA, Nº 1, EM VIDAGO – PROCESSO 

Nº 85/97 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 1492/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, 

ENGENHEIRA CIVIL, BRANCA GIL FERREIRA, DATADA DE 15.07.2022. -------- 

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 1764/22, com registo de entrada nestes 

serviços, datado de 11 de Julho de 2022, referente ao processo n.º 

85/97, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, 

na qualidade de proprietária do prédio, sito, na Av.ª Conde Caria, 

N.º1 - Vidago, da União das freguesas de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras no concelho de Chaves, solicita a esta 

Edilidade, a emissão do alvará de autorização de utilização, de um 

edifício destinado a serviços, objeto da operação urbanística, com 

Alvará de Licença n.º 497/04, em conformidade com o disposto nos 

números 1 e 2 do artigo 62.º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro, republicado pelo DL n.º136/2014, de 09/09. ----------------  

2 – LOCALIZAÇÃO ----------------------------------------------------- 

2.1- De acordo com a Caderneta Predial Urbana apresentada, o prédio 

urbano, está inscrito na matriz com o artigo 1295 NIP, da União das 

freguesas de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, 

possuindo uma área total de 1.140,00 m2 e uma área coberta de 504,00 

m2. -----------------------------------------------------------------  

3 – ANTECEDENTES ---------------------------------------------------- 

3.1- Alvará de licença nº 497/04, emitido em 30-12-2004, para 

“ampliação do quartel de bombeiros, com um aumento de área de 334,50 

m2. -----------------------------------------------------------------  

4 - ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO -------------------------------------- 

4.1 - NO REGIME JURÍDICO --------------------------------------------  

4.1.1- O pedido agora apresentado tem enquadramento legal no disposto 

no artigo 62.º, do DL nº555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, 

por se tratar de um pedido de autorização de utilização de um edifício. 

5- CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA PRETENSÃO ---------------------------- 
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5.1- Com o presente pedido o requerente pretende alcançar a autorização 

de utilização de um edifício, com Alvará de licença de construção nº 

497/04. ------------------------------------------------------------  

5.2- Compulsado o presente processo, constata-se, que não está 

instruído com o termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de 

fiscalização de obra, ou, termo de responsabilidade subscrito por 

pessoa legalmente habilitada a ser autor de projeto, nos termos do 

regime jurídico que define a qualificação profissional exigível aos 

técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela 

fiscalização de obra e pela direção de obra, podendo nestes casos o 

presidente da câmara municipal, oficiosamente ou a requerimento do 

gestor do procedimento e no prazo previsto no número anterior, 

determinar a realização de vistoria, a efetuar nos termos do artigo 

65.º, do RJUE. ------------------------------------------------------ 

5.3- Por despacho superior datado de 12 de Julho de 2022, foi 

determinada a realização da vistoria prevista na alínea a), do n.º2, 

do art.º64, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, da qual, 

resultou as considerações constantes do auto de vistoria n.º 06/2022, 

que se anexa á presente informação. Da vistoria realizada resultou 

parecer favorável, á emissão de autorização de utilização solicitada 

pela requerente. ---------------------------------------------------- 

6- TAXAS URBANÍSTICAS APLICÁVEIS À PRETENSÃO ------------------------ 

6.1-A taxa devida pela concessão de autorização de utilização, de 

acordo com o artigo 72.º, do Regulamento n.º 314/2010 atinge o montante 

de 218,50 euros. ---------------------------------------------------- 

6.2- O valor total das taxas a liquidar é de 218,50 euros, encontrando 

se o cálculo justificativo das mesmas, devidamente discriminado no 

quadro I (concessão de alvará de utilização), do Anexo I, que se anexa 

á presente informação. ----------------------------------------------  

4.4- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, 

solicita, isenção do pagamento das taxas 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; ------------------------------------------------------ 
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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 Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago é uma 

associação de proteção de vidas humanas e bens em perigo, mediante a 

prevenção e extinção de incêndios, socorros de feridos, doentes ou 

náufragos. --------------------------------------------------------- 

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 Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vidago, a mesma tem por objetivo, a proteção das vidas 

humanas e bens em perigo, mediante a prevenção e extinção de incêndios, 

socorro de feridos, doentes ou náufragos, podendo ainda prestar outros 

serviços previstos nos regulamentos internos e demais legislação em 

vigor, mantendo para o efeito um corpo de Bombeiros Voluntários e 

participando nos órgãos de Proteção Civil em que deva fazer-se 

representar. ------------------------------------------------------- 

4.10- A operação urbanística, em apreciação, - autorização de 

utilização, de um edifício, destinado a “Serviços- Quartel de 

Bombeiros” -, enquadra-se no escopo social da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Vidago. -------------------------------- 

4.11- A situação contributiva da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vidago, 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 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, reúne todos os 

requisitos para que lhe sejam concedidas as isenções requeridas. ---- 

7- PROPOSTA DE DECISÃO ---------------------------------------------- 

7.1- Atendendo às razões de facto e de direito expostas, bem como o 

estabelecido no diploma aplicável (no n.º4, do art.º65, do RJUE), 

propõe-se superiormente, adoção da seguinte estratégia procedimental: 

7.1.1- O deferimento do pedido de emissão, do alvará de autorização 

de utilização para o edifício destinado a “serviços”, detentor de uma 

área bruta de construção de aproximadamente 873,00 m2, distribuídos 

por r/chão e andar. ------------------------------------------------- 

7.1.2 - 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 Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Vidago, do pagamento das seguintes taxas: --------------------------- 

7.1.2.1- Taxas administrativas associadas á operação urbanística de 

autorização de utilização, correlacionada com as obras de ampliação 

de um edifício de “serviços- Quartel de Bombeiros”, no valor de 218,50 

€ (duzentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos); ------------------ 

7.2- Caso seja adotada a decisão proposta no anterior ponto 7.1.2, de 

isentar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidago, 

do pagamento das taxas administrativas, aplicáveis á operação 

urbanística, dê-se conhecimento de tal decisão à Divisão de Gestão 

Financeira de decisão. ---------------------------------------------- 

7.3- Considerando, que foi solicitado através de email, datado de 14 
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de Julho de 2022, informação à Divisão de Projetos e Mobilidade, sobre 

o n.º de policia atribuir ao prédio urbano, objeto do presente pedido 

de autorização de utilização e que a referida divisão, informou através 

de email, que ao prédio, é atribuído o n.º 1, da Alameda Conde Caria 

- Vidago, da União das freguesas de Vidago, Arcossó, Selhariz e 

Vilarinho das Paranheiras (anexa-se planta de localização). --------- 

ANEXO I ------------------------------------------------------------- 

QUADRO I ------------------------------------------------------------ 

CONCESSÃO DE ALVARÁ DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO (art.º 74 da subseção 

V): ---------------------------------------------------------------- 

  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 
0 11,35 € 0,00 € 

n.º 3 
Para comércio e ou serviços, por unidade de ocupação e 

por cada 20 m2, acresce ao valor referido no n.º 1 

45 2,25 € 
101,25 

€ 

Artigo 54 
Apreciação 

   

n.º 1 
Autorização de utilização 1 59,25€ 59,25 € 

n.º 5 Acresce para comércio e serviços, por unidade de 

ocupação 
1 28,40 € 28,40 € 

  TOTAL      

218,50 

€ 

 

TOTAL A LIQUIDAR…………………………………………………………………………………………………………………….. 218,50  

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

Chaves, 15 de Julho 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 19.07.2022: --- 

Visto. Atenta ao teor da presente informação, sou a propor que 

superiormente seja deferido o pedido de emissão do alvará de utilização 

solicitado e respetiva isenção de taxas, nos termos prescritos no item 

“5 Proposta de Decisão”, da presente informação técnica. À 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ------------------------------------------------------ 

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. SOLICITA CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

OU IMT RELATIVA A EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO/SERVIÇOS DA RUA 

CÂNDIDO SOTTO MAYOR E RUA CANTO DO RIO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES, O REQUERENTE HERMÍNIO ALVES DO FUNDO – PROCESSO 

Nº 755/20 – INFORMAÇÃO Nº 243/UVCH/2022 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA BASÍLIO, DATADA DE 

06.07.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 
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O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, dos 

prédios urbanos sito na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e Travessa 

Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho 

de Chaves, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 1692º e 

90º, vem através do requerimento nº 1781/21, requerer: -------------- 

d) Isenção de IMI pelo período de três anos (alínea a) do n.º 2 do 

artigo 45º do Decreto-Lei nº 215/89 de 1 de julho - Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF); ------------------------------------------  

e) Isenção de IMT na aquisição de prédio urbano objeto de 

reabilitação urbana (alínea b) do n.º 2 do artigo 45º do EBF); ------ 

f) Isenção de IMT da aquisição de prédio urbano, na primeira 

transmissão, subsequente à Intervenção de reabilitação (alínea c) do 

n.º 2 do artigo 45º do EBF). ---------------------------------------- 

Com o requerimento apresenta os seguintes documentos: --------------- 

• Certidões do Registo Predial; --------------------------------- 

• Cadernetas Prediais Urbanas; ---------------------------------- 

• Escritura de compra e venda; ---------------------------------- 

• Planta de localização. ---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO 

Os prédios urbanos estão situados na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e 

Travessa Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, 

concelho de Chaves e descritos no registo da Conservatória com os nº 

1060/20171106 e nº 703/20091204 e inscritos nas respetivas matrizes 

prediais urbanas sob os artigos nº 1692 e nº 90. --------------------  

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura 

no dia 26 de setembro de 2020 através do requerimento nº 2090/20.  

2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr Presidente em 26 de 

agosto de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização do 

Centro Histórico. --------------------------------------------------- 

2.3. No dia 22 de junho de 2020 o requerente apresenta pedido para 

realização de vistoria para determinar o estado de conservação dos 

imóveis, tendo sido considerado pela comissão que o estado de 

conservação dos imóveis, era de Péssimo (nível 1), conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo nº 755/20. ------------------ 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

3.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº 67, no dia 5 de abril de 2013. ------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

3.1.1. ENQUADRAMENTO FACE AO IMI ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

são passíveis de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por 
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um período de três anos, a contar do ano inclusive, da conclusão da 

reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de cinco 

anos, ao abrigo da alínea a) do nº2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro). ------------------- 

3.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Os prédios urbanos objeto de ações de reabilitação inseridos na ARU 

que iniciem no prazo de 3 (três) anos a contar da data da aquisição 

do imóvel, as respetivas obras de reabilitação, são passíveis de 

isenção de IMT ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artigo 45º do EBF 

(alteração introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando 

dependente do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação 

do prédio após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 

do artigo 45º do EBF. ----------------------------------------------- 

3.1.3. ENQUADRAMENTO FACE AO IMT ------------------------------------ 

Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a 

afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado 

em área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente 

ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 45º do EBF (alteração 

introduzida pela Lei 114/2017 de 29 de dezembro), ficando dependente 

do reconhecimento pela Câmara Municipal da área da situação do prédio 

após as respetivas obras de reabilitação, conforme o nº 4 do artigo 

45º do EBF. --------------------------------------------------------- 

4. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

4.1. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 45º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro. -------------------------- 

4.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir da isenção de IMI e IMT (artigo 45º do EBF). ------ 

4.3. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e 

se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes 

do Estatuto dos Benéficos Fiscais no seu artigo 45º (IMI e IMT) e 

regulamentada a sua atribuição pelo Município de Chaves, através do 

Regulamento nº 713/2020. -------------------------------------------- 

4.4. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender 

formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios 

objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação 

Urbana), deve ter em conta que o Município de Chaves aprovou o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020), pelo que, 

a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no 

artigo 14º do referido Regulamento, isto é: ------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio (apresentada); ----------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (não apresentada); ------------------- 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira (não 

apresentada). ------------------------------------------------------ 

4.5. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------- 
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4.6. Referir ainda que, no âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do 

artigo 45º do EBF, o município certifica o estado de conservação do 

imóvel antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação, 

de acordo com a escala constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria 

nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a ficha de avaliação na 

qual constam os elementos relevantes do imóvel para a determinação do 

estado de conservação. Neste caso em concreto, os prédios ainda carecem 

da vistoria final, assim, após a conclusão das obras aos prédios objeto 

de reabilitação, deverá o Sr. Herminio Alves do Fundo requer vistoria 

final, a fim da comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de 

conservação e que este esteja dois níveis acima do atribuído 

anteriormente (de acordo com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do 

referido diploma). --------------------------------------------------  

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

5.1. Em face do exposto, considera-se que o presente pedido é 

extemporâneo, uma vez que o Sr. Herminio Alves do Fundo ainda não 

requereu a vistoria final aos prédios que vai reconstruir, pelo que 

deve quando concluídas as obras, requerer vistoria final aos prédios, 

assim como, após a realização de vistoria final, proceder aos pedidos 

de benefícios fiscais presentes nos artigos 45º do EBF, através do 

preenchimento de requerimento, cumprindo o estabelecido no artigo 14º 

do Regulamento nº 713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 

30 de junho de 2020, acompanhado dos documentos: Cadeneta Predial 

atualizada (após apresentação Mod. 1 de IMI com novo valor patrimonial 

tributável - VPT), Certidão do Registo Predial, Declaração de não 

divida à Segurança Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

escritura de compra e venda e nota de liquidação, para que o pedido 

lhe seja ponderado. ------------------------------------------------- 

5.2. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves, 6 de julho de 2022 ------------------------------------------ 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.07.2022: ---- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, pelo que proponho superiormente seja adotado projeto de 

decisão conducente ao sancionamento da extemporaneidade do pedido de 

emissão de certidão de benefícios fiscais em presença, nos termos do 

item “5 – Conclusão”, deste documento. ------------------------------ 

Neste contexto, nos termos do artigo 121º e 122º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo 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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ------------------------------------------------------ 

À Reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.14. SOLICITA CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IMI 

OU IMT RELATIVA A EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO/SERVIÇOS NA RUA 

CÂNDIDO SOTTOMAYOR E RUA CANTO DO RIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES, O REQUERENTE HERMÍNIO ALVES DO FUNDO – PROCESSO 

Nº 755/20 – INFORMAÇÃO Nº 147/UVCH/2022 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA BASÍLIO, DATADA DE 

18.05.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1.INTRODUÇÃO ------------------------------------------------------- 

O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, dos 

prédios  urbanos  sito  na  Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e Canto do 

Jardim, 3,  União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho  de  

Chaves,  inscritos  na  matriz predial  urbana  sob  os artigos 1692º 

e 90º,  vem através  do  requerimento  nº 1784/21, requerer ao abrigo 

do disposto nos nº 6 e 7, do artigo 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, publicado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 

novembro, a redução de 15% da taxa de IMI em prédios urbanos 

localizados na Área de Reabilitação Urbana – ARU, nos termos do nº 6 

do artigo 112º do CIMI, mas que não se encontrem em estado de ruina, 

degradados ou devolutos. --------------------------------------------  

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

O prédio urbano está situado na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e Canto 

do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho de 

Chaves e está descrito no registo da Conservatória com os nº 

1060/20171106 e nº 703/20091204 e inscrito nas respetivas matrizes 

prediais urbanas sob os artigos nº 1692 e nº 90. --------------------  

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 
2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura 

no dia 26 de setembro de 2020 através do requerimento nº 2090/20.  

2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr. Presidente em 26 de 

agosto de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização do 

Centro Histórico. --------------------------------------------------- 

2.3. No dia 22 de junho de 2020 o requerente apresenta pedido para 

realização de vistoria para determinar o estado de conservação dos 

imóveis, tendo sido considerado pela comissão que o estado de 

conservação dos imóveis, era de Péssimo (nível 1), conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo nº 755/20. ------------------ 

3. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------ 

3.1. A legislação que vigorava à data do pedido formulado pelo Sr. 

Herminio Alves do Fundo, não é a enunciada no presente pedido, tendo 

sido alterada pela Lei nº 36/2021, de 14 de junho, o que deixou de 

prever benefícios deste tipo. --------------------------------------- 

3.2. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e 

se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes 

do Estatuto dos Benéficos Fiscais nos seus artigo 45º (IMI e IMT) e 

71º (dedução IRS, IVA, mais-valias e rendimentos prediais), e 

regulamentada a sua atribuição pelo Município de Chaves, através do 

regulamento nº 713/2020. ------------------------------------------- 

3.3. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender 

formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios 

objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação 

Urbana), deve ter em conta que o Município de Chaves aprovou o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020), pelo que, 
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a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no 

artigo 14º do referido Regulamento, isto é: ------------------------- 

a) Caderneta predial do prédio; ------------------------------------- 

b) Certidão do Registo Predial; ------------------------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social (Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social); ------------------------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira. ---- 

3.4. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ----------------------------------------- 

3.5. Referir ainda que, no âmbito da alínea b) do nº1 e do nº4 do 

artigo 45º do EBF, o município certifica o estado de conservação do 

imóvel antes e após as obras compreendidas na ação de reabilitação, 

de acordo com a escala constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria 

nº1192-B/2006 de 3 de Novembro, que define a ficha de avaliação na 

qual constam os elementos relevantes do imóvel para a determinação do 

estado de conservação. Neste caso em concreto, os prédios ainda carecem 

da vistoria final, assim, após a conclusão das obras aos prédios objeto 

de reabilitação, deverá o Sr. Herminio Alves do Fundo requer vistoria 

final, a fim da comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de 

conservação e que este esteja dois níveis acima do atribuído 

anteriormente (de acordo com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do 

referido diploma). --------------------------------------------------  

4. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

4.1. Em face do exposto, considera-se que o presente pedido é 

extemporâneo, uma vez que o Sr. Herminio Alves do Fundo ainda não 

requereu a vistoria final aos prédios que vai reconstruir, pelo que 

deve quando concluídas as obras, requerer vistoria final aos prédios, 

assim como, após a realização de vistoria final, proceder aos pedidos 

de benefícios fiscais presentes nos artigos 45º e 71º do EBF, através 

do preenchimento de requerimento, cumprindo o estabelecido no artigo 

14º do Regulamento nº 713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal 

em 30 de junho de 2020, acompanhado dos documentos: Cadeneta Predial 

atualizada (após apresentação Mod. 1 de IMI com novo valor patrimonial 

tributável - VPT), Certidão do Registo Predial, Declaração de não 

divida à Segurança Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

escritura de compra e venda e nota de liquidação, para que o pedido 

lhe seja ponderado. ------------------------------------------------- 

4.2. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves, 18 de maio de 2022 ------------------------------------------ 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ------------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO, RUI 

MIGUEL GOMES LOPES, DATADO DE 18.05.2022: --------------------------- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com o 

teor da presente informação, sou a propor que superiormente seja 

adotada a decisão conducente ao indeferimento do presente pedido de 

certidão de redução de IMI, nos termos e para os efeitos preconizados 

no item “4 Conclusão”, descritos na presente informação. ------------ 

Neste contexto, sou igualmente a propor que nos termos e para os 

efeitos do preceituado nos Artigos 121º e 122º do Código de 

Procedimento Administrativo, se notifique o requerente, por escrito, 

para, querendo, vir a processo num prazo de 10 dias dizer o que se lhe 
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oferecer sobre o sentido provável da decisão que acima se anuncia. À 

consideração superior do Sr. Presidente Dr. Nuno Vaz. --------------- 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.05.2022: ---- 

A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria pelo que concordo com a 

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

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.05.2022: ------------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2.15. SOLICITA CERTIDÃO DE REABILITAÇÃO PARA EFEITOS DE ISENÇÃO DE IRS 

E IVA  RELATIVA A EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO/SERVIÇOS DA RUA 

CÂNDIDO SOTTO MAYOR E RUA CANTO DO RIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA 

MADALENA E SAMAIÕES, O REQUERENTE HERMÍNIO ALVES DO FUNDO – PROCESSO 

Nº 755/20 – INFORMAÇÃO Nº 242/UVCH/2022 DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DO 

CENTRO HISTÓRICO, DA TÉCNICA SUPERIOR, EVA BASÍLIO, DATADA DE 

06.07.2022. -------------------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO ---------------------------------------------------- 

O Sr. Herminio Alves do Fundo na qualidade de coproprietário, veio 

através  do  requerimento nº 1783/21 solicitar certidão  comprovativa  

que  os  edifícios  que  vai reconstruir,  Rua Cândido Sotto Mayor, 

15-17 e Travessa Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e 

Samaiões, concelho de Chaves, inscritos na matriz predial urbana sob 

os artigos 1692º e 90, se  localizam  em  área  de  reabilitação  

urbana  e  foram  recuperados  nos termos das respetivas estratégias 

de reabilitação, para os seguintes efeitos: ------------------------- 

a) Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de 500€, de 30%dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação 

(n.º 4 do artigo 71.º do EBF); ------------------------------------- 

b) Aplicação da taxa reduzida de 6% de IVA para empreitadas de 

reabilitação urbana, ao abrigo do artigo 18º do CIVA (verba 2.23 da 

Lista I anexa ao CIVA). --------------------------------------------- 

Com o requerimento apresenta os seguintes documentos: --------------- 

• Certidões do Registo Predial; --------------------------------- 

• Cadernetas Prediais Urbanas; ---------------------------------- 

• Planta de localização. ---------------------------------------- 

1.1. LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------- 

Os prédios urbanos estão situados na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e 

Travessa Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, 

concelho de Chaves e estão descritos no registo da Conservatória com 

os nº 1060/20171106 e nº 703/20091204 e inscritos nas respetivas 

matrizes prediais urbanas sob os artigos nº 1692 e nº 90. -----------  

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. O Sr. Herminio Alves do Fundo apresentou projeto de arquitetura 

no dia 26 de setembro de 2020 através do requerimento nº 2090/20. ---  

2.2. O projeto foi aprovado por despacho do Sr. Presidente em 26 de 

agosto de 2021, com informação favorável da Unidade de Valorização do 

Centro Histórico. --------------------------------------------------- 
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2.3. No dia 22 de junho de 2020 o requerente apresenta pedido para 

realização de vistoria para determinar o estado de conservação dos 

imóveis, tendo sido considerado pela comissão que o estado de 

conservação dos imóveis, era de Péssimo (nível 1), conforme consta das 

fichas de avaliação, anexas ao processo nº 755/20. ------------------ 

3. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO --------------------------------------- 

3.1. ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ------------------------------- 

O Município numa estratégia de promover a reabilitação urbana para o 

centro histórico de Chaves, por deliberação do órgão executivo 

camarário em reunião ordinária realizada no dia 21 de Janeiro de 2013, 

aprovou a Delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), 

devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em sua 

sessão ordinária realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013, e 

posteriormente publicada, por Aviso nº4653, em Diário da República, 

II série, nº67, no dia 5 de abril de 2013. -------------------------- 

A 21 de agosto de 2015, por deliberação do órgão executivo camarário 

tomada em reunião ordinária, foi aprovada a alteração da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, 

devidamente sancionada pela Assembleia Municipal, em sessão de 

29/09/2015 e posteriormente publicada, por Aviso nº2495/2016, em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 26 de Fevereiro de 2016, 

com a fundamentação constante nos Programas de Estratégia de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves – Masterplan. ----- 

3.1.1. ENQUADRAMENTO COM A DEDUÇÃO À COLETA EM SEDE DE IRS DOS ENCARGOS 

SUPORTADOS COM A REABILITAÇÃO --------------------------------------- 

São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos suportados 

pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao limite de 500€, 

quando decorrentes de imóveis situados em área de reabilitação urbana 

- ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação, de acordo com o disposto na alínea a) do nº4 do artigo 

71ºdo EBF. Os encargos previstos com a reabilitação de imóveis 

localizados em ARU devem ser devidamente comprovados e dependem de 

certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de 

reabilitação ou da comissão arbitral municipal, de acordo com os nº 

18 e 24 do artigo 71.º do EBF. ------------------------------------- 

3.1.2. ENQUADRAMENTO FACE AO CÓDIGO DO IVA ------------------------- 

A verba 2.23 da Lista I anexa ao Código do IVA (CIVA) contempla as 

“empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma 

específico, realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados 

em áreas de reabilitação urbana (áreas criticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de 

reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional.” ---------------------------------------- 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA, aplica-se a 

taxa reduzida de 6%, no valor global da empreitada (mão de obra e 

materiais), constantes da Lista I anexa ao CIVA. -------------------- 

6. CONSIDERAÇÕES DO PARECER ----------------------------------------- 
4.1. A verba 2.23 da Lista I, anexa ao Código do IVA (CIVA) permite a 

aplicação da taxa reduzida de IVA às empreitadas de reabilitação 

urbana, desde que, o imóvel objeto de reabilitação se situe em área 

de reabilitação urbana, delimitadas nos termos legais. --------------   

4.2. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, definida pelo Município, pelo que se enquadra no regime 

específico de aplicação da taxa reduzida de IVA. -------------------- 

4.3. De acordo com a ficha doutrinária processo nº 8323 da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (vinculativa) a verba 2.23, taxa reduzida de 
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IVA, só é aplicável aos trabalhos realizados por contrato a celebrar 

entre o dono da obra e o empreiteiro. ------------------------------- 

4.4. Considerando que a estimativa orçamental, fornecida com 

apresentação do projeto de arquitetura, através de requerimento 

2090/20, da reconstrução do edifício situado Rua Cândido Sotto Mayor, 

15-17 e Travessa Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e 

Samaiões, concelho de Chaves é de 294.932,80€ (sem IVA), e tendo em 

conta a redução de IVA de 23% correspondente às empreitadas de obras 

particulares (materiais e mão de obra), para 6%, devido à sua 

localização em área de reabilitação urbana aprovada pelo Município de 

Chaves, consubstancia um desagravamento de 17% de IVA (23%-6%=17%), a 

que corresponde uma poupança estimada de 50.138,58€, neste processo 

de reabilitação. --------------------------------------------------- 

4.5. Os benefícios fiscais atribuídos no âmbito do artigo 71º do EBF 

são aplicáveis a imoveis que tenham iniciado as ações de reabilitação 

após a publicação da ARU, isto é, dia 5 de abril de 2013, e promovidos 

nos termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº307/2009, de 23 de outubro. --------------------------- 

4.6. O prédio urbano está dentro da delimitação da área de 

reabilitação, estando por isso enquadrado no regime específico que 

permite usufruir de dedução à coleta, em sede de IRS, 30% dos encargos 

suportados pelo proprietário com as obras de reabilitação, até ao 

limite de 500€ (artigo 71º do EBF). --------------------------------- 

4.7. Os benefícios fiscais que recaem sobre prédios que foram 

recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação e 

se localizam em Área de Reabilitação Urbana (ARU), são os constantes 

do Estatuto dos Benéficos Fiscais no seu artigo 71º e regulamentada a 

sua atribuição pelo Município de Chaves, através do regulamento nº 

713/2020. ---------------------------------------------------------- 

4.8. Contudo, sempre que o Sr. Herminio Alves do Fundo pretender 

formular pedidos referentes a benefícios ficais relativos a prédios 

objeto de reabilitação e inseridos na ARU (Área de Reabilitação 

Urbana), deve ter em conta que o Município de Chaves aprovou o 

Regulamento de atribuição de benefícios fiscais (Regulamento nº 

713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 30 de junho de 2020 

e publicado na 2ª série, parte H, em 27 de agosto de 2020), pelo que, 

a formalização dos pedidos deverá dar cumprimento ao estabelecido no 

artigo 14º do referido Regulamento, isto é: ------------------------ 

a) Caderneta predial do prédio (apresentada); ----------------------- 

b) Certidão do Registo Predial (apresentada); ----------------------- 

c) Declaração de não divida à segurança social - Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (não apresentada); ------------------ 

d) Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira (não 

apresentada). ------------------------------------------------------ 

4.9. É necessário também que o requerente tenha a situação regularizada 

no que respeita a tributos próprios do Município de Chaves (nº 2 do 

artigo 5 º do Regulamento). ---------------------------------------- 

4.10. Referir ainda que, no âmbito do nº 24 do artigo 71º do EBF, o 

município certifica o estado de conservação do imóvel antes e após as 

obras compreendidas na ação de reabilitação, de acordo com a escala 

constante no nº 3 do artigo 6º da Portaria nº1192-B/2006 de 3 de 

Novembro, que define a ficha de avaliação na qual constam os elementos 

relevantes do imóvel para a determinação do estado de conservação. 

Neste caso em concreto, os prédios ainda carecem da vistoria final, 

assim, após a conclusão das obras aos prédios objeto de reabilitação, 

deverá o Sr. Herminio Alves do Fundo requer vistoria final, a fim da 

comissão nomeada pelo Município avaliar o estado de conservação e que 
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este esteja dois níveis acima do atribuído anteriormente (de acordo 

com a alínea b) do nº1, do artigo 45º do referido diploma). ---------  

5. CONCLUSÃO ----------------------------------------------------- 

5.1. Face ao exposto, proponho a emissão da certidão de localização 

do imóvel em Área de Reabilitação Urbana, para efeitos da aplicação 

do benefício fiscal associado ao IVA, nos termos da alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do CIVA, para aplicação da taxa reduzida de 6%, 

constante na Lista I anexa ao CIVA, na empreitada de reabilitação do 

prédio que o Sr. Herminio Alves do Fundo, contribuinte nº 168.666.308, 

leva a efeito no edifício situado na Rua Cândido Sotto Mayor, 15-17 e 

Canto do Jardim, 3, União de Freguesias Madalena e Samaiões, concelho 

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

5.2. Para o benefício fiscal de dedução à coleta em sede de IRS até 

ao limite de 500€ de 30% dos encargos suportados, considera-se que é 

extemporâneo, uma vez que, ainda não requereu a vistoria final aos 

prédios que vai reconstruir, pelo que deve quando concluídas as obras, 

requerer vistoria final aos prédios, assim como, após a realização de 

vistoria final, proceder ao pedido deste benefício fiscal, através do 

preenchimento de requerimento, cumprindo o estabelecido no artigo 14º 

do Regulamento nº 713/2020, sancionado pela Assembleia Municipal em 

30 de junho de 2020, acompanhado dos documentos: Cadeneta Predial 

atualizada (após apresentação Mod. 1 de IMI com novo valor patrimonial 

tributável - VPT), Certidão do Registo Predial, Declaração de não 

divida à Segurança Social - Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social e Declaração de não divida à Autoridade Tributária e Aduaneira, 

para que o pedido lhe seja ponderado. ------------------------------ 

5.3. Notificar o requerente da decisão praticada de acordo com o 

disposto no artigo 114.º do Código do Procedimento Administrativo, 

acompanhada da presente informação técnica. ------------------------- 

Chaves 6 de julho de 2022 ------------------------------------------- 

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

A Técnica Superior, Eva Basílio. ------------------------------------ 

DESPACHO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 

URBANÍSTICA, ARQUITETA SOFIA COSTA GOMES, DATADO DE 20.07.2022: ---- 

Visto. Atentos os fundamentos de facto e de direito enunciados nesta 

informação, pelo que proponho superiormente seja adotado projeto de 

decisão conducente ao sancionamento da extemporaneidade do pedido de 

emissão de certidão de benefícios fiscais em presença, nos termos do 

item “5 – Conclusão”, deste documento. ------------------------------ 

Neste contexto, nos termos do artigo 121º e 122º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo 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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ------------------------------------------------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

2.16. LOTEAMENTO COM ALVARÁ Nº 10/92 – JUNÇÃO DE ELEMENTOS – LUGAR DE 

AZENHA, LOTE 19 E 20, EM SANTA MARIA MAIOR – MARIA ISABEL FREITAS 

FERREIRA NOGUEIRA – PROCESSO Nº 1047/21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 

1474/SCOU/2022 DA DIVISÃO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO 
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URBANÍSTICA, DA TÉCNICA SUPERIOR, SUSANA GOMES FERNANDES, ARQUITETA, 

DATADA DE 13.07.2022. ----------------------------------------------- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. INTRODUÇÃO --------------------------------------------------- 

1.1. A Sr.ª Maria Isabel Freitas Ferreira Nogueira, através do 

requerimento nº 1315/22, referente ao processo nº 1047/21, na 

qualidade de proprietária, vem solicitar uma alteração à licença de 

operação de loteamento, incidindo sobre os lotes nº 19, nº 20, nº 21 

e nº 22 do loteamento com alvará nº 10/92, localizado na rua de António 

Nobre, no lugar de Azenha, na freguesia de Santa Maria Maior. ------- 

1.2. Pelo requerimento nº 1769/22 veio ainda juntar elementos que se 

presumem referir a pedido de emissão de aditamento ao alvará. ------- 

2. ANTECEDENTES -------------------------------------------------- 

2.1. Do alvará de loteamento nº 10/92: ----------------------------- 

2.2. Consultado os antecedentes, constata-se que o pedido em questão 

está inserido no loteamento com alvará nº 10/92, em nome António S 

Couto, onde são constituídos 39 lotes. Os lotes são destinados a 

habitação unifamiliar com dois pisos com configuração isolada e 

algumas geminadas/em banda, designadamente os lotes nº 15 a 22. ----- 

2.3. Para o lote nº 19, o alvará especifica: ----------------------- 

a) Área de lote- 273 m2; ----------------------------------------- 

b) Número de pisos – 2. ------------------------------------------ 

2.4. Para o lote nº 20, o alvará especifica: ----------------------- 

a) Área de lote- 277 m2; ----------------------------------------- 

b) Número de pisos – 2. ------------------------------------------ 

2.5. Para o lote nº 21, o alvará especifica: ----------------------- 

a) Área de lote- 277 m2; ----------------------------------------- 

b) Número de pisos – 2. ------------------------------------------ 

2.6. Para o lote nº 22, o alvará especifica: ----------------------- 

a) Área de lote- 488 m2; ----------------------------------------- 

b) Número de pisos – 2. ------------------------------------------ 

2.7. No processo a que foi atribuído o nº 1047/21. ----------------- 

2.8. Na sequência do requerimento nº 2903/21, incidindo sobre uma 

alteração aos lotes nº 19 e 20 do mencionado loteamento, foi deliberado 

decisão desfavorável em reunião do executivo camarário de 3/2/2022. 

2.9. Na sequência do requerimento nº 1315/22, despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 2/6/2022, que recaiu sobre a informação técnica 

nº 1119/SCOU/2022, de forma a promover a pronuncia dos restantes 

proprietários dos lotes, caso entendam, nos termos do nº 3, do artigo 

27º do RJUE, pelo prazo de 10 dias. --------------------------------- 

3. INSTRUÇÃO ----------------------------------------------------- 

3.1. A acompanhar o requerimento nº 1315/22, são entregues os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------ 

a) CD; ----------------------------------------------------------- 

b) Termo de responsabilidade de compatibilidade entre formato papel 

e digital (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani); --------------------- 

c) Termos de responsabilidade do autor do projeto de arquitetura e 

do coordenador de projeto, acompanhado de Certidão da ordem dos 

arquitetos (Arq. Lúcia Maria de Leão Persegani); -------------------- 

d) Ficha de dados estatísticos do INE; --------------------------- 

e) Certidão da conservatória do registo predial (CCRP): ---------- 

i.2341 (matriz nº 5227, com área total de 273 m2, propriedade da 

requerente); ------------------------------------------------------ 

ii.2343 (matriz nº 5228, com área total de 277 m2, propriedade da 

requerente); ----------------------------------------------------- 
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iii.2344 (matriz nº 5229, com área total de 277 m2, propriedade da 

requerente); -----------------------------------------------------

iv. 2346 (matriz nº 5230, com área total de 488 m2, propriedade da 

requerente); ------------------------------------------------------- 

f) Memória descritiva e justificativa alteração alvará de 

loteamento; -------------------------------------------------------- 

g) Peças desenhadas: --------------------------------------------- 

1) Planta de condicionantes e ordenamento do PDM; ---------------- 

2) Plantas de localização e enquadramento; ----------------------- 

3) Levantamento topográfico, acompanhado de declaração te topógrafo 

autor (César Fernando Moura Barbosa); ------------------------------- 

4) Planta de síntese existente; ---------------------------------- 

5) Planta de síntese proposta: ----------------------------------- 

6) Planta de síntese alterações; --------------------------------- 

7) Fichas de lotes nº 19 e nº 21; -------------------------------- 

3.2. Termo de responsabilidade de conformidade acústica e declaração 

da ordem dos engenheiros (Eng. Artur Alfredo Duarte Dias), foi 

apresentado pelo requerimento inicial. ------------------------------ 

4. ENQUADRAMENTO DO PEDIDO    ------------------------------------ 

4.1. Nos Instrumentos de Gestão Territorial ------------------------ 

a) Segundo a Planta de ordenamento do PDM de Chaves o lote em questão 

localiza-se em Espaços Classe 1 – espaços urbanos e urbanizáveis da 

categoria 1.1 – Cidade de Chaves. ----------------------------------- 

c) De acordo com a planta de ordenamento do mesmo IGT sobre o lote 

em questão não impende nenhuma servidão ou restrição de utilidade 

pública. ----------------------------------------------------------- 

4.2. No regime jurídico -------------------------------------------- 

a) O processo apresentado é referente a uma alteração à licença, de 

acordo com o artigo 27º, do Regime de Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua 

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

5. DESCRIÇÃO DO PEDIDO ------------------------------------------- 

5.1. O pedido em questão consiste na junção dos lotes nº 19 e nº 20, 

passando a ser denominado lote nº 19, com a extinção do lote nº 20, e 

na junção dos lotes nº 21 e nº 22, passando a ser denominado lote nº 

21, com a extinção do lote nº 22 e na definição de novas especificações 

para o lote a criar. Assim haverá: ---------------------------------- 

a) Diminuição do número de lotes e fogos do loteamento de 39 para 

37; ---------------------------------------------------------------- 

b) Delimitação de novos polígonos de implantação nos lotes a criar. 

5.2. Com esta alteração, as especificações para o lote nº 19, serão 

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

a) Área de lote- 550 m2; ----------------------------------------- 

b) Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------- 

c) Número de fogos- 1; ------------------------------------------- 

d) Área de implantação – 133,50 m2; ------------------------------ 

e) Área de construção – 239,35 m2; ------------------------------- 

f) Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira; ----------- 

g) Cércea máxima habitação – 7,25 m; ----------------------------- 

5.3. Com esta alteração, as especificações para o lote nº 21, serão 

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

a) Área de lote- 765 m2; ----------------------------------------- 

b) Finalidade- habitação unifamiliar; ---------------------------- 

c) Número de fogos- 1; ------------------------------------------- 

d) Área de implantação – 139,50m2; ------------------------------- 

e) Área de construção – 279,00m2; -------------------------------- 

f) Número de pisos – 2 pisos acima da cota de soleira; ----------- 
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g) Cércea máxima habitação – 7,25 m. ----------------------------- 

5.4. Não se prevê alterar as especificações dos restantes lotes nem 

do loteamento e refere que não será necessário alterar nem reforçar 

as infraestruturas. ------------------------------------------------- 

6. ANÁLISE DO PEDIDO --------------------------------------------- 

6.1. Verifica-se que o lote nº 19, nº 20, nº 21 e nº 22 estão 

integrados num conjunto de lotes onde estão previstas habitações 

unifamiliares em banda, integrando os lotes nº 15 a nº 22. Nesta 

situação, o que esta previsto na planta de síntese do loteamento para 

os polígonos de implantação destas futuras edificações, a fachada sul 

do lote nº 19 encosta à fachada norte do lote nº 18 e a fachada norte 

do lote nº 20 encosta à fachada prevista para o lote nº 21, tal como 

se pode verificar no extrato da planta de síntese que se apresenta: 

 
Figura 1 – extrato da planta de síntese do loteamento com alvará nº 

10/92 -------------------------------------------------------------- 

6.2. Com a proposta agora apresentada, prevê a junção dos lotes nº 19 

e nº 20, originado um novo lote nº 19, e a junção dos lotes nº 21 e 

nº 22, originado um novo lote nº 21. -------------------------------  

6.3. Em termos de implantação das futuras edificações a construir, a 

colmatação da empena com o lote nº 18, com um volume ao nível do piso 

térreo mantendo o mesmo recuo da construção e um volume com dois pisos, 

com um recuo às estremas menor. Esta solução permite uma transição 

volumétrica que atenua a empena. Para o futuro lote nº 21 prevê a 

implantação de uma habitação isolada. -------------------------------   

6.4. Não se vê inconveniente nesta solução proposta em termos de 

divisão fundiária e de articulação dos volumes de edificação proposta 

com os restantes lotes do loteamento onde se insere.  --------------- 

6.5. Uma vez que, com a alteração pretendida não haverá aumento da 

área a lotear e da área bruta de construção preconizada para os lotes, 

não haverá lugar às cedências previstas no artigo 21º do regulamento 

do PDM. ------------------------------------------------------------- 

6.6. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento deverá ser 

promovida a discussão pública caso se ultrapassem os limites previstos 

no artigo 7º do RMUE (superior a 4 ha, 100 fogos ou 10% da população 

do aglomerado), o que não se verifica com o loteamento em questão. 
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6.7. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 27º, do Decreto acima 

referido, a alteração à licença de operação de loteamento não pode ser 

aprovada se ocorrer se ocorrer oposição escrita dos titulares da 

maioria da área dos lotes constantes do alvará, devendo para o efeito, 

o gestor de procedimento proceder à sua notificação para pronúncia no 

prazo de 10 dias. -------------------------------------------------- 

6.8. De acordo com o estatuído nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação quando o número de 

lotes seja superior a 15, o que se verifica no presente caso, a 

notificação será via edital a afixar no local onde se situa o 

loteamento, na Junta de Freguesia e no Edifício dos Paços do Concelho, 

tendo tal procedimento administrativo sido encetado na sequência do 

despacho de 2/6/2022. ---------------------------------------------- 

6.9. Refere-se ainda que, salvo melhor opinião, não se aplica o nº 8, 

do artigo 27º, do RJUE, que prevê a alteração simplificada ao 

loteamento, aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com 

dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, por se verificar que 

a pretensão ultrapassa o limite de variação de 3% da área de 

implantação e da área de construção para o lote em alteração. ------- 

6.10. Decorrido o prazo, consta do processo certidões de afixação e 

não se verificou oposição à alteração. ------------------------------  

6.11. Assim, considerando que: -------------------------------------- 

a) O pedido encontra-se instruído de acordo com o ponto nº 1 e o ponto 

nº 13, do anexo I, da Portaria nº 113/2015, de 22 de abril, 

nomeadamente com termos de responsabilidade dos autores dos projetos 

de cada especialidade, acompanhados de documento comprovativo de 

inscrição em ordem profissional e seguro de responsabilidade civil; - 

b) Não se vê incompatibilidade com o PDM em vigor; ----------------- 

c) Não foi demostrada oposição dos demais proprietários dos lotes 

constantes do alvará de loteamento. --------------------------------- 

6.12. Nessa sequência o pedido de alteração estará em condições de 

merecer a aprovação superior. --------------------------------------- 

7. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

7.1. Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja 

adotada a deliberação no sentido de aprovar o pedido de alterações à 

licença, solicitado nos termos do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16/12, na sua redação atual. ------------------------------------ 

7.2. Na sequência da aprovação do ponto anterior, e, uma vez que a 

requerente apresentou pelo requerimento nº 1769/224 os elementos 

mencionados no n.º 1, do artigo 2.º, da Portaria n.º 216-E/2008 de 

03/03, estar-se-á em condições de emitir o 1.º aditamento ao Alvará 

de Loteamento nº 10/92, acordo com o disposto no nº 1, do artigo 76º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, e ulteriores alterações. ------------------ 

7.3. Mais se informa que, pela emissão do aditamento ao alvará deverão 

ser liquidadas as correspondentes taxas previstas pelo artigo 117.º, 

do DL nº 555/99 de 16/12, na sua redação atual, as quais se encontram 

estabelecidas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de taxas devidas 

pela realização de operações urbanísticas (a calcular pelos serviços 

administrativos desta divisão). ------------------------------------- 

                                                             
4Planta de síntese da operação de loteamento em base transparente (5 

exemplares) e em base digital; ------------------------------------- 

Descrição pormenorizada do lote com indicação dos artigos matriciais 

de proveniência; ----------------------------------------------------

Atualização da certidão da conservatória do registo predial 

anteriormente entregue, no caso de estas não se encontrarem válidas. 
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À consideração Superior --------------------------------------------- 

Chaves, 13 de julho 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 22.07.2022: ---- 

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. NUNO VAZ, DATADO 

DE 23.07.2022: ----------------------------------------------------- 

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. --------------------------------------------- 

 

 

VI 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

1 - OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1.1. “REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES” – PRORROGAÇÃO DE PRAZO ----------- 
Foi presente a informação nº 402/2022, 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 aprovação do PSS para a fase de execução da obra:23/12/2020 --- 

5. Para cumprimento das obrigações contratuais, como garantia da 

execução dos trabalhos, o adjudicatário presta a favor do dono de 

obra, a garantia bancária N00415201, emitida pelo Novo Banco, S.A., 

no dia 12/08/2020, no valor de 54 795,15€, correspondendo a 5% do 

valor dos trabalhos do contrato e para reforço de caução, ficam retidos 

5% dos valores de cada auto de medição. ----------------------------- 

6. O projeto tem por objetivo a construção e expansão da rede urbana 

de calor de Chaves, com base no aproveitamento do recurso geotérmico 

existente e inclui a ligação a 20 novos edifícios consumidores de 



                                                                F. 195 

                                                                  _____________________ 

 
energia térmica para satisfação de necessidades de aquecimento 

ambiente e quando aplicável, de preparação de águas quentes 

sanitárias. -------------------------------------------------------- 

A empreitada consiste na ampliação/construção da rede urbana de calor, 

com a instalação de tubagem enterrada, incluindo a remodelação da 

central geotérmica existente, de modo a se adaptar às novas exigências. 

A rede urbana de calor deverá responder às necessidades térmicas dos 

edifícios consumidores atualmente previstos e de novos, em número 

total de 24. ------------------------------------------------------- 

II – Fundamentação -------------------------------------------------- 

1. Na presente data e de forma sucinta, para conclusão dos trabalhos, 

falta a montagem do equipamento na central geotérmica, nomeadamente, 

material associado à contagem de energia, o equipamento para a gestão 

técnica centralizada (GTC) e respetivo equipamento eletrónico, o posto 

de supervisão, inspeções, ensaios e formação de pessoal e ainda 

terminar a ligação e instalação de quadros GCT em 4 edifícios públicos.   

2. A atual pandemia na sequência da situação epidemiológica da COVID-

19 configura uma situação excecional, totalmente imprevisível e alheia 

à vontade das partes no contrato da empreitada, conduzindo a diversos 

constrangimentos, nomeadamente, a ausência de trabalhadores da área 

da produção, incluindo trabalhadores de subempreiteiros, para além dos 

efeitos da interrupção das cadeias de abastecimento, abrangendo 

materiais/equipamentos necessários e indispensáveis à execução dos 

trabalhos. --------------------------------------------------------- 

3. Dada a situação atual, em resultado da pandemia, a empresa foi 

obrigada a adotar medidas de contenção. Tais medidas, embora não 

tivessem impossibilitado de forma absoluta a execução da obra, 

conduziram à impossibilidade do cumprimento do respetivo prazo de 

execução. Os trabalhos de instalação de acessórios e equipamentos, 

dada a sua especificidade, dependem do fornecimento efetuado por 

outras empresas, as quais, também sujeitas a medidas de contenção, não 

cumprem os prazos de entrega inicialmente estabelecidos. ------------ 

III- Da Proposta em sentido estrito --------------------------------- 

Face ao exposto e salvo melhor opinião, em coerência com as razões de 

facto em cima enunciadas, considerando as circunstancias excecionais 

e que sem uma prorrogação ao prazo de execução da obra se torna 

impraticável a entidade executante concluir a mesma, acrescido de 

graves inconvenientes para o dono de obra, propõe-se ao órgão 

executivo: --------------------------------------------------------- 

a) A obtenção da aprovação da prorrogação do prazo de execução; ---- 

b) De acordo com o previsto no ponto n.º 2 do Artigo n.º 13 do Decreto-

Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto, que seja concedida uma prorrogação 

do prazo de execução, sem direito a qualquer acréscimo do valor da 

revisão de preços em relação ao prazo contratado, pelo período de 75 

dias, com feitos a partir do dia 11 de julho de 2022, permitindo deste 

modo, a conclusão da obra até ao dia 24 de setembro de 2022; -------- 

c) Caso a presente proposta venha a merecer aprovação por parte do 

órgão executivo, deverá ser notificada a entidade executante da 

decisão tomada e solicitar num prazo máximo de 5 dias, a entrega do 

plano de trabalhos e respetivo cronograma financeiro, reajustado ao 

novo prazo.--------------------------------------------------------- 

É tudo quanto me cumpre informar. ----------------------------------- 

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

Chaves, 7 de julho de 2022 ------------------------------------------ 

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

(Madalena Branco) --------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. AMÉLIA RODRIGUES, DE 2022.07.22. – 
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A presente informação/parecer satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.2. MUSEALIZAÇÃO DAS TERMAS ROMANAS DE CHAVES. TRABALHOS A MENOS ---
Foi presente a informação nº 404/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu, por anúncio publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 88, de 8 de maio de 2017, concurso público 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Musealização das Termas 

Romanas de Chaves”. ------------------------------------------------- 

2. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 18 de agosto de 2017, o Município de Chaves adjudicou 

à empresa “Costa & Carreira, Lda.”, a execução da referida empreitada. 

3. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 995.027,03€ (Novecentos e 

noventa e cinco mil, vinte sete euros e três cêntimos), acrescido do 

valor do I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------------ 

4. Prazo de execução da obra, 365 dias. ---------------------------- 

5. O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da empreitada 

em epígrafe, que deu entrada nos serviços do Município com o n.º 3372, 

no dia 19 de abril de 2018. ----------------------------------------- 

6.  O adjudicatário apresentou Plano de Segurança e Saúde da 

empreitada, que foi aprovado por deliberação camarária tomada em 

reunião ordinária, do dia 6 de setembro de 2018, tendo o empreiteiro 

tomado conhecimento em 12 de setembro de 2018. ---------------------- 

7. O auto de consignação dos trabalhos da referida empreitada foi 

celebrado a 17 de setembro de 2018. --------------------------------- 

8. Em 30 de outubro de 2018, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude de se alterar o projeto de avac ventilação, tendo-se retomado 

os trabalhos em 10 de fevereiro de 2020. ---------------------------- 

9. Aos 23 de março de 2020, foi efetuada suspensão dos trabalhos, em 

virtude da pandemia Covid-19, tendo-se retomado os mesmos em 25 de 

maio de 2020. ------------------------------------------------------- 

10. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 21 de dezembro de 2020, o Município de Chaves aprovou 

trabalhos complementares no valor de 388.919,17€ e, trabalhos a menos 

no valor de 212.673,56€. -------------------------------------------- 

11. A receção provisória total da obra é de 23 de dezembro de 2021. - 

12. De harmonia com a deliberação camarária tomada em reunião 

ordinária, do dia 9 de junho de 2022, o Município de Chaves aprovou 

revisão de preços definitiva no valor de 93.861,33€. ---------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1. O projeto da obra, contemplou a conservação, restauro, preservação 

e recuperação dos espaços que compõem o conjunto arquitetónico das 

estruturas arqueológicas existentes, promovendo as condições 

necessárias para a reativação do sistema hidráulico de abastecimento 

de águas termais, condutas, tanques e piscinas. Prevê também a execução 

de camarins, redes de iluminação, telecomunicações, hidráulicas, avac, 
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melhoria da eficiência energética e ambiental e, musealização e 

promoção da estrutura arqueológica. --------------------------------- 

2. De acordo com informação n.º 433/2020, aprovada em Reunião do 

Executivo Municipal do dia 21 de dezembro de 2020, foram aprovados 

trabalhos a menos no valor de 212.673,56€. -------------------------- 

3. Apos a conclusão dos trabalhos, verificam-se trabalhos a menos 

referentes a luminárias, Luminária L5, Artigo 1.8.12, no valor total 

de 2.600,00€, que se revelou não ser necessário serem aplicadas. ---- 

4. Os Trabalhos a Menos, tem o valor de 2.600,00€, (Dois mil e 

seiscentos euros), representando 0,26% do valor do valor de 

adjudicação. ------------------------------------------------------- 

5. De acordo com o seguinte, o total de Trabalhos a Menos até ao 

momento é 215.273,54€, representando 21,63%. ------------------------ 

Trabalhos a Menos aprovados em Reunião do dia 21/12/2021  212.673,56€ 

Trabalhos a Menos da presente proposta 2.600,00€ ------------------- 

Total 215.273,54€ --------------------------------------------------- 

III – Da Proposta em Sentido Escrito -------------------------------- 

Face ao exposto, propõe-se o seguinte: ------------------------------ 

a) Que numa primeira fase a presente proposta seja agendada para a 

reunião de Executivo Municipal, com vista à obtenção da competente 

aprovação; --------------------------------------------------------- 

b) Aprovação dos Trabalhos Menos, de acordo com o disposto no Artigo 

379.º do Código dos Contratos Públicos, no valor 2.600,00€, (Dois mil 

e seiscentos euros), representando 0,26% do valor contratado inicial;  

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

Chaves, 26 de julho de 2022 ----------------------------------------- 

O Técnico ----------------------------------------------------------- 

(Vítor Joaquim Fernandes Pereira) ----------------------------------- 

Anexos: Mapa total de Trabalhos a Menos ----------------------------- 

DESPACHO DA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA AUSÊNCIA DA CHEFE DE DIVISÃO, ENG. 

FERNANDA SERRA, DE 2022.07.29. –------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

estabelecidos sobre a matéria. À consideração superior. ------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.3. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ----------- 

Foi presente a informação nº 408/2022, identificada em epígrafe, cujo 

teor se transcreve na íntegra, para todos os efeitos legais. -—------ 

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

1. O Município de Chaves abriu procedimento, por concurso público, 

tendo como objeto a adjudicação da empreitada “Beneficiação do 

Edificado do Bairro Social de Casas dos Montes (PAICD 3.2) e 

Reabilitação do Espaço Público do Bairro Social de Casas dos Montes 

(PAICD 3.3) --------------------------------------------------------- 

2. De harmonia com deliberação camarária, do dia 2 de setembro de 

2019, foi adjudicada à empresa “ASG – Construções e Granitos, Lda ”, 

a execução da referida empreitada. ---------------------------------- 
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3. O ato adjudicatório veio a ser formalizado através de assinatura 

do competente contrato administrativo de obras públicas, no dia 30 de 

setembro de 2019. --------------------------------------------------- 

4. O valor da adjudicação, na sequência da proposta apresentada pela 

firma adjudicatária encontra-se fixado em 2.248.134,98€ (Dois Milhões, 

Duzentos e trinta e quatro mil, cento e trinta e quatro euros e noventa 

e oito cêntimos), acrescido do valor do I.V.A. à taxa legal em vigor, 

importando destacar as seguintes condições: ------------------------- 

• Prazo de execução da obra: 420 dias. ---------------------------- 

5. O auto de consignação é de 4 de maio de 2020. ------------------- 

6. A comunicação da aprovação do PSS foi feita no dia 14 de maio de 

2020. -------------------------------------------------------------- 

7. A obra foi objeto de dois contratos adicionais no valor de 

17.100,00€ e de 4.287,75€. O prazo para a execução destes trabalhos 

e, cumulativamente, de 174 dias. ------------------------------------ 

8. Desta forma, considerando o prazo inicial da obra, acrescido do 

prazo concedido para os trabalhos complementares, implica que a sua 

conclusão deveria ocorrer até ao dia 29 de novembro de 2021. -------- 

9. Foi concedida uma prorrogação de prazo, sem direito a revisão de 

preços, conforme informação n.º 566/2021, pelo período de 91 dias. --

10. Foi concedida nova prorrogação de prazo, sem direito a revisão de 

preços, conforme informação n.º 138/2022, pelo período de 153 dias. - 

11. O empreiteiro vem solicitar a prorrogação do prazo da obra até ao 

dia 30 de setembro de 2022, alegando para o efeito o seguinte: ------ 

a) Ainda existem 4 apartamentos não entregue ao empreiteiro -------- 

b) Dificuldade no recrutamento de trabalhadores; ------------------- 

c) Dificuldades na prossecução dos trabalhos, agravadas desde o início 

da pandemia Covid-19; ----------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

1 – Relativamente ao solicitado, informa-se que, conforme já referido 

em informações anteriores: ------------------------------------------ 

a) Esta obra, que consiste na reabilitação integral de 57 

apartamentos, implica o realojamento das famílias que os ocupam 

durante o tempo em que a fração se encontra em obras; --------------- 

b) Como não existem muitas habitações disponíveis para o alojamento 

temporário das famílias, o município viu-se obrigado a aguardar pelos 

apartamentos concluídos para esse efeito. --------------------------- 

c) Dada a conjuntura, verificaram-se durante a execução da obra 

grandes constrangimentos ao nível da contratação de recursos humanos 

e aquisição de materiais. Esta situação provocou um ritmo de trabalhos 

menor que o previsto e, consequentemente um atraso na conclusão dos 

trabalhos nos apartamentos. ----------------------------------------- 

d) Esta situação veio a condicionar a dinâmica de realocação dos 

moradores já que com a demora na entrega desses apartamentos também 

se viu atrasado o processo de desocupação e entrega de apartamentos 

ao empreiteiro para início dos trabalhos e assim sucessivamente. ---- 

2 – Na sequência do exposto no ponto anterior verifica-se, 

atualmente, a seguinte situação: ------------------------------------ 

a) Existem 4 apartamentos que ainda não foram desocupados e, portanto, 

ainda não foi iniciada a sua recuperação. --------------------------- 

3 Encontram-se em execução 11 apartamentos, grande parte deles em 

fase de acabamento, prevendo-se, assim que possam vir a ser ocupados 

brevemente, libertando assim as últimas 4 unidades. ----------------- 

4 Tendo em consideração que, atualmente, se encontram praticamente 

concluídos os trabalhos dos arranjos exteriores e das fachadas dos 

edifícios e que os apartamentos concluídos e em fase de conclusão 
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representam 90% do total, estima-se que os trabalhos se encontrem 

concluídos dentro do prazo solicitado. ------------------------------ 

III – Da Proposta em Sentido escrito -------------------------------- 

1 - Face ao exposto, e tendo em consideração que após a entrega dos 

apartamentos que se encontram em fase de conclusão, a realocação das 

famílias não será mais um obstáculo, propõe-se a prorrogação do prazo 

de execução da obra até ao dia 30 de setembro de 2022, ou seja pelo 

período de 61 dias, já que a não concessão desta prorrogação 

acarretaria graves inconvenientes para o Município. ----------------- 

2 - Conforme n.º 2 do artigo 13 do decreto-lei n.º 6/2004 de 6 de 

janeiro, e ulteriores alterações, esta prorrogação de prazo não tem 

qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo 

acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano que nesta data se encontra 

em vigor. ----------------------------------------------------------- 

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

Chaves, Divisão de Obras Públicas, 28 de julho de 2022 -------------- 

A responsável pela fiscalização da obra ----------------------------- 

(Fernanda Maria Duro Borges Morais Serra, Eng.ª) -------------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

1.4. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 58/DOP/2022 (TRABALHOS NÃO ELEGÍVEIS) ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 58/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 50.393,50 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

50.393,50€ (Cinquenta mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.5. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 59/DOP/2022 (ÁGUA) ------------------------------ 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 59/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 10.695,00 

€, IVA incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. -------------------------------------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

10.695,00€ (Dez mil, seiscentos e noventa e cinco euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.6. PAMUS 1.3 E 2.2 - LOTE 5.2 – REQUALIFICAÇÃO DE CORREDORES URBANOS 

EXISTENTES – ZONA URBANA NASCENTE / CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DA RUA DAS LONGRAS, AV. 5 DE OUTUBRO E DA AV. DO TÂMEGA E 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO E COMBATE A INCÊNDIOS 

(SUBSTITUIÇÃO E TODA A REDE PÚBLICA EXISTENTE E DOS RAMAIS 

DOMICILIÁRIOS) DA AV. DO TÂMEGA, AV. 5 DE OUTUBRO E RUA DAS LONGRAS - 

AUTOS DE MEDIÇÃO Nº 60/DOP/2022 (TRABALHOS ELEGÍVEIS)  -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 60/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES & GRANITOS, Lda., no valor de 13.408,00 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

13.408,00€ (Treze mil, quatrocentos e oito euros), acrescido de IVA à 

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

 

 

1.7. REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS (INTEGRADAS NA PI 10.05 

“DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS E FORMATIVAS” DO PACTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DO ALTO TÂMEGA) – LOTE 4 

– BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. ANTÓNIO GRANJO - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2022 ---------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTÓNIO & JOÃO TEIXIERA, Lda., no valor de 7.638,80 €, 

IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para 

todos os efeitos legais. --------------------------------------------      

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.638,80€ 

(Sete mil, seiscentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2022 (ÁGUA) -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de devolução o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 
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é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 2.626,06 €, IVA incluído, que 

se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.  

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 2.626,06€ 

(Dois mil, seiscentos e vinte e seis euros e seis cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.9. RUA DOM GUALDIM PAIS / RUA FRANCISCO BARROS TEIXEIRA HOMEM – 

INFRAESTRUTURAS- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2022 --------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, SOTERRA, Lda., no valor de 83.583,51 €, IVA não incluído, 

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

legais. ------------------------------------------------------------ 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

83.583,51€ (Oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e três euros e 

cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

 

1.10. PARU 2.1 – REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2022 (REVISÃO DE 

PREÇOS DEFINITIVA) -------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS – EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS, S.A., no valor de 6.891,03 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. ---               

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 6.891,03€ 

(Seis mil, oitocentos e noventa e um euros e três cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 

 

 

1.11. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO - Nº 35/DOP/2022 ----------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 35/DOP/2022, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ASG – CONSTRUÇÕES E GARNITOS, LDA., no valor de 49.068,43 

€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, 

para todos os efeitos legais. --------------------------------------- 

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

2022.07.29. --------------------------------------------------------

À reunião do executivo municipal. ----------------------------------- 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 
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49.068,43€ (Quarenta e nove mil, e sessenta e oito euros e quarenta e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

2 – AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

VII 

AMBIENTE, ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

 

1. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES–INF.330/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 SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO CHAVES, DATADO DE 

05.07.2022. -------------------------------------------------------- 

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. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA–

INF.354/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 CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE 27/07/2022.- 

Visto.Concordo.----------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria.----------------------------------------------------- 

Á consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022.--------------------------------------------------------- 

Á reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REFATURAÇÃO DE TRÊS FATURAS DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA–

INF.356/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 CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE 26/07/2022.- 

Visto.Concordo.----------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria.----------------------------------------------------- 

Á consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR.NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022.--------------------------------------------------------- 

Á reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

4. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA. 

INF.342/DA/2022.---------------------------------------------------- 

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

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

se anexa à presente ata sob o n.º 13. ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE 27/07/2022.- 

Visto.Concordo.----------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria.----------------------------------------------------- 

Á consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR.NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022.--------------------------------------------------------- 

Á reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.-----------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA–

INF.353/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 14. ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE 27/07/2022.- 

Visto.Concordo.----------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria.----------------------------------------------------- 

Á consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR.NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022.--------------------------------------------------------- 

Á 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. --------------------------------------------- 

 

 

6. REFATURAÇÃO DE UMA FATURA DE ÁGUA DEVIDO A UMA ROTURA–

INF.355/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 15. ------------------------------- 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DE 27/07/2022.- 

Visto.Concordo.----------------------------------------------------- 

A presente informação satisfaz os requisitos legais e regulamentares 

sobre a matéria.----------------------------------------------------- 

Á consideração do Senhor Presidente Dr. Nuno Vaz.-------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR.NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022.--------------------------------------------------------- 

Á reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra.----------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

VIII 

RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

IX 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

2.1. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – VIATURA 97-27-SM, PROPRIEDADE DE MARIA 

ALBINA CHAVES DE ARAÚJO RAMOS. INFORMAÇÃO Nº 05/SA/2022. ------------ 

Foi presente a proposta identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

No seguimento da exposição apresentada pelo Sra. Maria Albina Chaves 

de Araújo Ramos, na qual responsabiliza o Município pelos danos 

causados na viatura Volkswagen Polo, com matrícula 97-27-SM, 

provocados pela equipa do setor de Limpeza urbana, no decorrer da 

limpeza, nomeadamente o corte de ervas na Rua do Pedrete, Casas dos 

Montes.------------------------------------------------------------- 

Feitas as diligências necessárias pela Divisão de Ambiente, foram 

considerados prejuízos no valor de 124,55€ (Cento e vinte e quatro 

euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor.-------------------------------------------------------------- 

Como o sinistro não 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€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------- 

Assim, o Município deverá liquidar diretamente ao lesado o valor de 

124,55€ (Duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

Mais se informa, que a referida despesa dá cumprimento à LCPA, através 

do cabimento nº 1662/2022 e do compromisso nº 2222/2022. ------------ 

Chaves, 20 de julho de 2022----------------------------------------- 

A assistente técnica------------------------------------------------ 

(Anabela Ferreira) ------------------------------------------------- 

(Em anexo respetivo processo) --------------------------------------

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA, DRA. MÁRCIA SANTOS 

DO DIA 20/07/2022 --------------------------------------------------- 

Visto. Concordo com a presente informação, a qual dá inteiro 

cumprimento às normas legais e regulamentares aplicáveis sobre a 

matéria. ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

21/07/2022 ---------------------------------------------------------  

À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

da mesma. Notifique-se. --------------------------------------------- 
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2.2. HASTA PÚBLICA POR LICITAÇÃO VERBAL PARA A ATRIBUIÇÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DE QUATRO (4) ESPAÇOS PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS COM CARATER NÃO SEDENTÁRIO, NO FESTIVAL 

MUSICAL “N2”, A TER LUGAR NO JARDIM PÚBLICO, EM CHAVES, NOS DIAS 4, 5 

E 6 DE AGOSTO DE 2022. ATA DO PROCEDIMENTO. ------------------------- 

Foi presente a ata identificada em epígrafe, cujo teor se transcreve, 

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

No dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois, no Salão 

Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, pelas 10:12 horas, reuniram 

os membros da comissão responsável pela condução do presente 

procedimento administrativo, constituído pela Presidente, Filipa Leite 

e pelos vogais Marcos Barroco e Paula Veloso, com o objetivo de 

realizar a hasta pública tendente à adjudicação do direito de ocupação 

de quatro espaços no jardim público, em Chaves, durante o decorrer do 

Festival “N2”, para instalação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas com carater não sedentário, nas seguintes condições:--------- 

O ato iniciou-se com a identificação do procedimento, pela Presidente 

da Comissão, seguindo-se a abertura das propostas apresentadas, diante 

dos presentes. ------------------------------------------------------ 

Foram apresentadas as seguintes propostas:--------------------------- 

Para o espaço 1 – Duas propostas, apresentadas, respetivamente, por 

Vítor Manuel Morais Costa e por Amélia Pereira Calvão. -------------- 

Para o espaço 2 – Uma proposta, apresentada por Restaurante Casa do 

Capador, Lda.------------------------------------------------------- 

Para o espaço 3 – Uma proposta apresentada por Amélia Rodrigues Pereira 

Ferreira;----------------------------------------------------------- 

Para o espaço 4 - Duas propostas, apresentadas, respetivamente, por 

Vítor Manuel Morais Costa e por Amélia Pereira Calvão---------------- 

De seguida, a Comissão verificou a conformidade dos documentos que 

instruem as propostas de acordo com o estipulado no artigo 7º das 

normas disciplinadoras do procedimento, tendo todos os elementos da 

comissão rubricado as respetivas folhas.----------------------------- 

Após a análise dos documentos contantes das propostas, a comissão 

deliberou, por unanimidade, admitir as mesmas, na medida em que dão 

cumprimento, formalmente, aos requisitos previstos nas normas 

disciplinadoras do procedimento de hasta pública.-------------------- 

Antes de avançar para a licitação, a Comissão prestou um esclarecimento 

aos concorrentes quanto ao fornecimento de luz, atendendo às dúvidas 

existentes quanto à norma que regula tal matéria, muito concretamente, 

a alínea b), do n.º 1, do artigo 20º. ------------------------------- 

De acordo com tal normativo procedimental, é garantido aos 

adjudicatários o acesso à eletricidade. Contudo, acesso não se 

confunde com fornecimento, o que implica que as ligações, requisições 

de contadores e pagamento da luz consumida é da obrigação dos 

adjudicatários .Sendo certo que tal entendimento foi superiormente 

sancionado. -------------------------------------------------------- 

Após prestar tal esclarecimento, os concorrentes, sem exceção, 

retiraram as propostas, deixando o procedimento deserto.------------- 

ESPAÇOS BASE DE LICITAÇÃO LANÇOS MÍNIMOS 

1 500€ 50€ 

2 500€ 50€ 

3 500€ 50€ 

4 500€ 50€ 
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Atendendo ao sucedido, a Presidente da Comissão deu por encerrado o 

ato público, pelas 11h05, do qual se lavrou a presente ata que, depois 

de lida e aprovada, irá ser assinada por todos os membros da Comissão.- 

Considerando que o procedimento ficou deserto, e atendendo à 

proximidade do evento, a Comissão sugere que seja acionado o mecanismo 

previsto no artigo 18º, do procedimento de hasta pública, isto é, 

adjudicação por ajuste direto. Para o efeito, julga-se oportuno 

consultar, numa primeira fase, os interessados iniciais, identificados 

nas propostas constantes do procedimento, na proporção de um por cada 

espaço. ------------------------------------------------------------ 

Sendo certo que nos termos do n.º 2, do artigo 18º, a adjudicação deve 

ser formalizada através de Despacho praticado pelo Presidente da 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------- 

A Comissão Responsável,--------------------------------------------- 

Filipa Leite ------------------------------------------------------- 

Marcos Barroco------------------------------------------------------ 

Paula Veloso ------------------------------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

25/07/2022 ---------------------------------------------------------  

Homologo. Proceda-se conforme preconizado na proposta contida neste 

documento. À reunião do Executivo Municipal para ratificação.-------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 25.07.2022. ------------ 

 
 

3 – EXPROPRIAÇÕES 

 

4 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

 

 

X 

DIVERSOS 

 

 

1. COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO DA BANCA Nº.9, NO MERCADO 

MUNICIPAL CHAVES - REQUERENTE: JOSÉ LUCIANO TEIXEIRA - MORADA: AVENIDA 

DO RIO TUELA, Nº.4 – 5370 - 581 – MIRANDELA – INFORMAÇÃO Nº 

21/DAIRE/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE SIMÃO DE 18/07/2022. -- 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por José Luciano Teixeira, contribuinte fiscal n. º 

156016370, registada nos serviços de expediente geral desta Autarquia, 

sob o n. º 8310, em 15.07.2022, relacionado com a desistência de 

ocupação da banca nº. 9, no Mercado Municipal de Chaves. ------------ 

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

2.1. O titular do direito de ocupação de lugar de venda que dele 

queira desistir deve comunicar o facto por escrito à Câmara Municipal, 

até ao dia 15 do mês anterior àquele em qua pretende que produza 

efeitos, sob pena de ficar responsável pelo pagamento de taxas de 

ocupação referente ao mês seguinte ao da sua desistência. (cf. artigo 

14.º, nº.1 do Regulamento do Mercado Local de Produtores de Chaves). 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ----------------------------- 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência de ocupação da banca 

nº. 9 no Mercado Municipal de Chaves, cujo titular atual é José Luciano 

Teixeira. ---------------------------------------------------------- 
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3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 15 julho de 2022, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de agosto; ------------------------------------------ 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, encontram liquidadas as taxas mensais devidas pela ocupação 

do lugar, até ao mês de julho, inclusive, pelo que se conclui não 

existirem dívidas em atraso. ---------------------------------------- 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência da ocupação da banca nº. 9 no Mercado Municipal de Chaves, 

com efeito a partir do mês de agosto de 2022; ---------------------- 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ------------------ 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui o 

Mercado Municipal de Chaves, a informação de cadastro da banca nº. 9 

no Mercado Municipal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 18/07/2022----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 

informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência da banca nº. 9, no Mercado Municipal, a partir de agosto 

de 2022. ------------------------------------------------------------ 

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 20/07/2022 --------–-- 

Concordo com o parecer técnico, proceda-se em conformidade com o 

proposto. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

2. COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE LUGAR Nº. C-13, DO LARGO DA FEIRA 

SEMANAL DE CHAVES - REQUERENTE: ADELAIDE CESAR RODRIGUES DO NASCIMENTO 

REIS - MORADA: RUA DO SEIXAL, Nº.57 – VILAR DE NANTES – 5400 - 515 – 

CHAVES – INFORMAÇÃO Nº 23/DAIRE/2022, DO TECNICO SUPERIOR, ALEXANDRE 

SIMÃO DE 28/07/2022. ------------------------------------------------ 
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Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

1. OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ---------------------------------------- 

A presente informação consubstancia o parecer sobre a comunicação 

formulada por Adelaide Cesar Rodrigues do Nascimento Reis, 

contribuinte fiscal n. º 102402639, registada nos serviços de 

expediente geral desta Autarquia, sob o n. º 8821, em 28.07.2022, 

relacionado com a desistência do lugar C-13 do Largo da Feira Semanal 

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

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

2.1. O direito de ocupação do lugar de venda cessa por desistência 

voluntária do seu titular, nos termos da alínea b) do n. º 2 artigo 

15.º do Regulamento de Exercício de atividade de comércio a retalho 

não sedentária (RCRNS), em vigor no Município de Chaves. -----------  

2.2. A desistência do direito de ocupação obriga o adjudicatário a 

comunicar o facto, por escrito, à Câmara Municipal, até ao dia 15 do 

mês anterior àquele em que o deseje fazer, sob pena de ficar 

responsável pelo pagamento das taxas de ocupação referente ao mês 

seguinte ao da sua desistência (cf. artigo 14.º do RCRNS). --------- 

3. DA ANÁLISE DO PEDIDO EM CONCRETO ------------------------------ 

3.1. A comunicação consubstancia a desistência do direito de ocupação 

do lugar C-13 da Feira Semanal de Chaves, cujo titular atual é Adelaide 

Cesar Rodrigues do Nascimento Reis ---------------------------------- 

3.2. Tendo em conta o enquadramento legal da matéria em causa, estes 

serviços emitem o seguinte parecer: --------------------------------- 

(i) A presente comunicação deu entrada no expediente geral desta 

Autarquia, no dia 28 julho de 2022, pelo que se considera tomar efeito 

a partir do mês de setembro; ---------------------------------------- 

(ii) Por consulta do programa de Gestão de Mercados e Feiras do 

Município, constata-se que se encontram liquidadas as taxas mensais 

devidas pela ocupação do lugar, até ao mês de julho, inclusive, pelo 

que conclui não existirem dívidas em atraso. ------------------------ 

4. PROPOSTA DE DECISÃO ------------------------------------------- 

Atendendo às razões de facto e de direito expostas na presente 

informação, sou a propor a adoção da seguinte estratégia 

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

4.1. Que o presente assunto seja agendado para uma próxima reunião 

ordinária do executivo municipal, com vista à obtenção da competente 

deliberação, consubstanciada no reconhecimento da comunicação de 

desistência do lugar de venda C-13, da feira semanal de Chaves, com 

efeito a partir do mês de setembro de 2022; ------------------------ 

4.2. Alcançado tal desiderato, deverá o interessado ser notificado, 

nos termos do artigo 114.º do CPA, do sentido da deliberação que vier 

a ser proferida sobre a matéria ora em apreciação. ----------------- 

4.3. Por último, deverá ser atualizada, pelos serviços administrativos 

adstritos ao Setor de Mercados e Feiras, da DAIRE, onde se inclui a 

Feira Semanal de Chaves, a informação de cadastro do lugar de venda 

C-13, da feira semanal de Chaves, no respetivo programa de gestão de 

Feiras e Mercados. -------------------------------------------------- 

À consideração do Chefe da Divisão de Apoio ao Investidor e Relações 

Externas ----------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA CHEFE DE DIVISÃO, DRA. DALILA MOREIRA DE 28/07/2022----- 

1- A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2- Tendo por base o âmbito da informação e as competências do órgão 

para a tomada de decisão sobre a matéria em causa, propõe-se a 
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informação à consideração da Senhora Vereadora Paula Chaves, para que 

a mesma profira despacho no sentido de reconhecer a comunicação de 

desistência do lugar largo da feira nº. C-13, a partir de setembro de 

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

3- Caso venha a ser decidido em conformidade com o preconizado, os 

serviços devem promover a notificação do interessado nos termos 

previstos no artigo 114.º do CPA. ----------------------------------- 

À consideração da Senhora Vereadora responsável do Pelouro Mercados e 

Feiras ------------------------------------------------------------- 

DESPACHO DA SRA. VEREADORA ENG PAULA CHAVES DE 29/07/2022 --------–-- 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

3. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. BRUNO MIGUEL TEIXEIRA 

VASCONCELOS.LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO SINALIZADA NA PLANTA DE 

LOCALIZAÇÃO EM ANEXO, LOCALIZADO NA SRA. DA APARECIDA, POVOAÇÃO DE 

SANJURGE, UNIÃO DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ TRINDADE E SANJURGE, DESTE 

CONCELHO.INFORMAÇÃO-036/GTF/2022. ------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------ 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 12607/22, datado de 

14-07-2022, em nome do Sr. Bruno Miguel Teixeira Vasconcelos, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, 

sinalizada na planta de localização em anexo, localizado na Sra. da 

Aparecida, povoação de Sanjurge, União de freguesia de Santa Cruz 

trindade e Sanjurge, deste concelho.--------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 16/8/2022 ------------------------------------------------------- 

• 00:00 – 00:30 h ---------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»     ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes; ---------------------------------------------  

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua redação atual, 

está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos da lei 

que estabelece  o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;--- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores. - 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 
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concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido). -- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho ------------------------ 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;---------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana. ------------------------------------------------ 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:------------------------------- 

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados. --------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município----------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se na 

categoria F4, o qual apresenta um risco elevado, e se destina a ser 
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utilizados exclusivamente por pessoas com conhecimentos 

especializados, sendo conhecido por fogos-de-artifício para utilização 

profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde 

humana;------------------------------------------------------------- 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo insere-se em área agrícola.----------------------- 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, os locais de 

lançamento do fogo e a sua envolvência inserem-se na classe de Muito 

Baixa perigosidade. ------------------------------------------------- 

• Recomenda-se ainda, que o promotor assegure a presença de uma 

viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e 

Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e materiais 

congéneres); ------------------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea.------------------------------ 

IV – Proposta---------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em conta 

que a competência da determinação e da divulgação do perigo de incêndio 

rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um período de 

5 dias de antecedência, sou a propor que o executivo camarário conceda 

a autorização do lançamento do fogo de artifício, condicionada à 

atuação a seguir descrita por parte da Comissão de Festas respetiva: 

1 – O Promotor das festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------ 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda promotor 

das festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos: ---- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);----------------- 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------ 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 
i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, de 

largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos e de acordo com o anexo E; ----------------------- 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres); -------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não lançam 
balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes; ----------------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes; ----------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em função 

da avaliação das condições que possam afetar gravemente a segurança 

de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação Operacional 

Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de incêndio 

rural.-------------------------------------------------------------- 

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

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, FRANCISCO MELO, DE 

26.07.2022. --------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------- 

 

 

4. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. DOMINGOS HENRIQUE ADÃO FERREIRA. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO SINALIZADA NA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

EM ANEXO, LOCALIZADO NA RUA CENTRAL, POVOAÇÃO DE ARCOSSÓ, UNIÃO DE 

FREGUESIA DE VIDAGO, DESTE CONCELHO. INFORMAÇÃO-037/GTF/2022. ---------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 12661/22, datado de 

15-07-2022, em nome do Sr. Domingos Henrique Adão Ferreira, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, 

sinalizada na planta de localização em anexo, localizado na Rua 

Central, povoação de Arcossó, União de freguesia de Vidago, deste 

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

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário:---------------- 

Dia 13 e 14/8/2022 -------------------------------------------------- 

• 08:00 – 22:00 h ---------------------------------------------- 

Dia 15/8/2022 ------------------------------------------------------- 

• 08:00 – 24:00 h ---------------------------------------------- 

Dia 16/8/2022 ------------------------------------------------------ 

• 00:00 – 01:30 h ---------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado» ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

a) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes; --------------------------------------------- 

b) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua  redação atual, 

está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos da lei 

que estabelece  o quadro de transferência de competências para as 

autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei; -- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores. - 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho ------------------------ 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 
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6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:----------------------------------------------  

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 

se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais;--  

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas;---------------  

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana;-----------  

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana. ------------------------------------------------ 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro:------------------------------- 

i) Categoria T1: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

apresentam um risco baixo;-------------------------------------------  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados.---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores:---------------------------------------------------------  

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo;--------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados. --------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município----------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se na 

categoria F4, o qual apresenta um risco elevado, e se destina a ser 

utilizados exclusivamente por pessoas com conhecimentos 

especializados, sendo conhecido por fogos-de-artifício para utilização 
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profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde 

humana; ------------------------------------------------------------ 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local 

de lançamento do fogo insere-se em área agrícola. ------------------ 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, os locais de 

lançamento do fogo e a sua envolvência inserem-se na classe de Muito 

Baixa perigosidade. ------------------------------------------------- 

• Recomenda-se ainda, que o promotor assegure a presença de uma 

viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e 

Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e materiais 

congéneres); ------------------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea. ----------------------------- 

IV – Proposta---------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em conta 

que a competência da determinação e da divulgação do perigo de incêndio 

rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um período de 

5 dias de antecedência, sou a propor que o executivo camarário conceda 

a autorização do lançamento do fogo de artifício, condicionada à 

atuação a seguir descrita por parte da Comissão de Festas respetiva: 

1 – O Promotor das festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------ 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda promotor 

das festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos: ---- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado:------------------------------------------------------------ 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício;-------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres);----------------- 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes;------------------------------------------ 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 
i. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, de 

largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos e de acordo com o anexo E; ---------------------- 

ii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 

incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres); -------- 

iii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não lançam 
balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes; ----------------- 

iv. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes; ----------------------------------------- 

v. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em função 

da avaliação das condições que possam afetar gravemente a segurança 

de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação Operacional 

Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de incêndio 

rural.-------------------------------------------------------------- 

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

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva) ---------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

26/07/2022 ---------------------------------------------------------  

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/


                                                                F. 215 

                                                                  _____________________ 

 
À reunião do executivo municipal para apreciação e deliberação quanto 

ao proposto na informação técnica infra. ---------------------------- 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

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

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

 

 

5. REQUERIMENTO EM NOME DO SR. ANTÓNIO PEDRO RODRIGUES BARRIGAS. 

LANÇAMENTO DE FOGO-DE- ARTIFÍCIO SINALIZADA NA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

EM ANEXO, NO LARGO 10 DE AGOSTO, POVOAÇÃO DE SÃO LORENSO, UNIÃO DE 

FREGUESIA DE EIRAS, SÃO LOURENÇO E SÃO JULIAO, DESTE 

CONCELHO.INFORMAÇÃO-038/GTF/2022. -------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

Enquadramento------------------------------------------------------- 

Serve a presente informação para dar resposta ao rogado no 

requerimento, registado nesta autarquia com o n.º 13267/22, datado de 

26-07-2022, em nome do Sr. António Pedro Rodrigues Barrigas, o qual 

solicita a autorização para o lançamento de fogo-de-artifício, 

sinalizada na planta de localização em anexo, localizado no largo 10 

de Agosto, povoação de São Lorenso, União de freguesia de Eiras, São 

Lorenso e São Juliao, deste concelho.-------------------------------- 

O fogo-de-artifício será lançado no seguinte horário: --------------- 

Dia 11/8/2022------------------------------------------------------- 

• 00:00 – 01:00 h ---------------------------------------------- 

II – Fundamentação--------------------------------------------------- 

A - Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de outubro:------------------------ 

De acordo com o artigo 67.º, do Decreto-lei n.º 82/2021 de 13 de 

outubro, utilização de outras formas de fogo, refere:---------------- 

1 - Nos concelhos em que se verifique um nível de perigo de incêndio 

rural «muito elevado»     ou «máximo», nos termos do artigo 43.º, do  

diploma supracitado:------------------------------------------------ 

c) Não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa nem de 

qualquer tipo de foguetes; -------------------------------------------- 

d) A utilização de artigos de pirotecnia, com exceção dos indicados 

no número anterior e das  categorias F1, P1 e P2 previstas no artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho, na sua         redação 

atual, está sujeita a licença do município ou da freguesia, nos termos 

da lei que estabelece  o quadro de transferência de competências para 

as autarquias locais, sem prejuízo da autorização  prévia da autoridade 

policial relativa ao uso de artigos pirotécnicos prevista na lei;--- 

2 - A autorização a que se refere a alínea b) do número anterior é 

obtida com uma antecedência mínima de 15 dias relativamente à 

utilização do fogo, sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores. -- 

Ponto 3 - A competência da determinação e da divulgação do perigo de 

incêndio rural é do IPMA, I. P., e do ICNF, I. P., sendo o perigo de 

incêndio rural descrito pelos níveis «reduzido», «moderado», 

«elevado», «muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto por 

concelho (n.º 1 e 2 do artigo 43.º do decreto-lei suprarreferido).--- 

B - Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho ------------------------ 

Os artigos de pirotecnia são classificados, de acordo com o artigo 

6.º, do Decreto-Lei n.º 135/2015, de 28 de julho do seguinte modo:---  

1 - Fogos-de-artifício:nb ------------------------------------------- 

i) Categoria F1: fogos-de-artifício que apresentam um risco muito 

baixo e um nível sonoro insignificante e que se destinam a ser 

utilizados em áreas confinadas, incluindo os fogos-de-artifício que 
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se destinam a ser utilizados no interior de edifícios residenciais; - 

ii) Categoria F2: fogos-de-artifício que apresentam um risco baixo e 

que se destinam a ser utilizados em áreas confinadas; --------------- 

iii) Categoria F3: fogos-de-artifício que apresentam um risco médio, 

que se destinam a ser utilizados em grandes áreas exteriores abertas 

e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde humana; ---------- 

iv) Categoria F4: fogos-de-artifício que apresentam um risco elevado, 

que se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados, sendo conhecidos por fogos-de-artifício 

para utilização profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial 

para a saúde humana. ------------------------------------------------ 

2 - Artigos de pirotecnia para teatro i) Categoria T1: artigos de 

pirotecnia para utilização em palco que apresentam um risco baixo; --  

ii) Categoria T2: artigos de pirotecnia para utilização em palco que 

se destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados. ---------------------------------------  

3 - Outros artigos de pirotecnia, não compreendidos nas alíneas 

anteriores: -------------------------------------------------------- 

i) Categoria P1: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que apresentam um 

risco baixo; --------------------------------------------------------  

ii) Categoria P2: artigos de pirotecnia, com exclusão dos fogos-de-

artifício e dos artigos de pirotecnia para teatro, que se destinam a 

ser manipulados ou utilizados exclusivamente por pessoas com 

conhecimentos especializados. --------------------------------------- 

C – Esclarecimentos prestados pela Divisão de Administração Geral do 

Município. --------------------------------------------------------- 

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Divisão de 

Administração Geral do Município, informação n.º 87/DAG/2022 em 

matéria de competências de licenciamento estes referiram e passo a 

transcreve o ponto 12 “ Por último, percorrendo o aligo 33.° e ss. da 

Lei n.O 75/2013, de 12 de outubro (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), antecipando, desde já, que não se afigura cristalina a 

identificação da competência nesta matéria, entendemos, ainda assim, 

que tal matéria é da esfera de competência da Câmara Municipal, 

devendo, para o efeito, ser este o órgão chamado a deliberar mediante 

a apresentação de pedidos desta natureza, sem prejuízo de os mesmos 

pedidos, atenta a respetiva tempestividade de apresentação e ulterior 

sujeição à reunião do órgão executivo, serem suscetíveis de 

sancionamento pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e ulterior 

retificação na próxima reunião do órgão executivo, à luz da previsão 

constante no artigo 164 do CPA.-------------------------------------- 

III – Parecer ------------------------------------------------------- 

Com vista a salvaguardar as orientações da legislação em vigor e 

reduzir o risco de incêndio florestal, somos a informar o seguinte: 

• O fogo de artificio proposto para a festividade insere-se nas 

categorias F3 e F4, o qual apresenta um risco elevado, e se destina a 

ser utilizados exclusivamente por pessoas com conhecimentos 

especializados, sendo conhecido por fogos-de-artifício para utilização 

profissional, e cujo nível sonoro não é prejudicial para a saúde 

humana; ------------------------------------------------------------ 

• Em termos de carta de ocupação do solo, mapa em anexo, o local 

de lançamento do fogo insere-se em área agricola. ------------------ 

• Em termos de carta de perigosidade, mapa em anexo, o local de 

lançamento do fogo e a sua envolvência inserem-se na classe de Baixa 

perigosidade. ------------------------------------------------------ 
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• Recomenda-se ainda, que o promotor assegure a presença de uma 

viatura de combate a incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e 

Ambiental do Concelho de Chaves, ou outra com meios humanos e materiais 

congéneres); ------------------------------------------------------- 

• Que o local de lançamento esteja devidamente limpo e isento de 

vegetação herbácea/arbustiva e arbórea. ---------------------------- 

IV – Proposta---------------------------------------------------- 

Face à legislação em vigor, ao exposto anteriormente, e tendo em conta 

que a competência da determinação e da divulgação do perigo de incêndio 

rural é do IPMA, I.P., o qual só é passível avaliar por um período de 

5 dias de antecedência, sou a propor que o executivo camarário conceda 

a autorização do lançamento do fogo de artifício, condicionada à 

atuação a seguir descrita por parte da Comissão de Festas respetiva: 

1 – O Promotor das festas obriga-se a observar o perigo de incêndio 

florestal, nas 48 horas anteriores à festividade, através da consulta 

do seguinte link: IPMA - Risco de Incêndio Rural; ------------------ 

2 – Em função do perigo de incêndio rural, obriga-se ainda promotor 

das festas a cumprir com o disposto nos pontos infra descritos: ---- 

2.1 - Em situações de perigo de incêndio rural reduzido, moderado e 

elevado: ----------------------------------------------------------- 

i. Deve proceder à remoção total da vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício; ------------------------- 

ii. Deve assegurar a presença de uma viatura de combate a incêndios 

(Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves, 

ou outra com meios humanos e materiais congéneres); ----------------- 

iii. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes; ------------------------------------------ 

2.2 - Em situações de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo: 
vi. Obriga-se a remover totalmente a vegetação herbácea/arbustiva na 

área onde será lançado o fogo-de-artifício e numa faixa exterior, de 

largura não inferior, ao preceituado no plano de montagem para os 

calibres propostos e de acordo com o anexo E; ---------------------- 

vii. Obriga-se a garantir a presença de uma viatura de combate a 
incêndios (Bombeiros, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de 

Chaves, ou outra com meios humanos e materiais congéneres); -------- 

viii. Obriga-se a garantir que os operadores de pirotecnia não 

lançam balões com mecha acesa nem qualquer tipo de foguetes; ---------- 

ix. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício na 

presença de ventos fortes; ----------------------------------------- 

x. Obriga-se a cancelar o lançamento do fogo-de-artifício em função 

da avaliação das condições que possam afetar gravemente a segurança 

de pessoas e bens, decretada pelo Centro de Coordenação Operacional 

Nacional (CCON), independentemente da classe de perigo de incêndio 

rural. ------------------------------------------------------------- 

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

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

(Eng.º Sílvio José Sevivas Silva)----------------------------------- 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR NUNO VAZ DATADO DE 

28/07/2022 ---------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------- 

 

 

https://www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt/
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6. POCI-07-62G4-FEDER-181541, DESIGNADA POR “BENEFICIAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM PÚBLICO DE CHAVES” - NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO 

DE APROVAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO - INFORMAÇÃO Nº 

30/DDE/2022, DA DRA. CARLA CORREIA, DE 21.07.2022. ------------------ 

Foi presente a informação identificada em epígrafe, cujo teor se 

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

I – OBJETIVO DA INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

1.1. A presente informação visa levar ao conhecimento do executivo 
municipal a notificação da decisão de aprovação da candidatura em 

epígrafe, pela Comissão Diretiva do Programa Operacional 

Competitividade e internacionalização, em 30/06/2022, nos termos 

constantes da decisão de aprovação e do Termo de Aceitação e respetivos 

anexos, bem como promover as diligências necessárias à assinatura do 

Termo de Aceitação para respetiva devolução à Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Competitividade e internacionalização (COMPETE 

2020). ------------------------------------------------------------- 

II – ENQUADRAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------------- 

2.1. Ao abrigo do Aviso 11/REACT-EU/2021 – “Apoio à Transição Climática” - 
"(Re)arborização de espaços verdes e criação de ilha sombra em meio 

urbano" o Município de Chaves apresentou, em 25/02/2022, uma 

candidatura (POCI-07-62G4-FEDER-181541-BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

DO JARDIM PÚBLICO DE CHAVES), que foi objeto de aprovação por parte 

da Autoridade de Gestão do COMPETE 2020, no pretérito dia 30/06/2022.  

2.2. A operação, visa salvaguardar o património arbóreo do Jardim 
Público e, em paralelo, proporcionar aos seus utentes um aumento 

qualitativo no seu usufruto pela melhoria das suas atuais condições. 

Com o presente projeto será possível reverter os constrangimentos 

registados atualmente ao nível dos pavimentos (compactação e 

impermeabilização) deste jardim secular e que estão a causar a asfixia 

radicular e uma perda considerável ao nível do património arbóreo aí 

instalado, já com o registo de morte e abate de algumas árvores aí 

existentes e sinais de dyeback acentuado naquelas que permanecem 

vivas. -------------------------------------------------------------  

2.3. A operação comporta um investimento total de 137 307,52€ dos 

quais 75 000€ são elegíveis e financiados a 100% pelo FEDER, com a 

seguinte calendarização e estrutura financeira, a saber: ------------ 

Calendário da operação e Estrutura de Financiamento  
  

Calendário da Operação Datas 

Data do início da operação  16/12/2021  

Data da conclusão da operação  31/12/2023  

   

 

 

Investimento elegível 

Ano Feder  Autarquia Local   Despesa pública  Total  

2021 250,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 

2022 74 750,00 € 0,00 € 74 750,00 € 74 750,00 € 

Montantes da Decisão de Financiamento (euros)  Total  

1 - Custo Total do Investimento  137.307,52€  

2 – Investimento não Elegível    

3 – Investimento não Comparticipado    

4 – Investimento Elegível (1 – 2 – 3)  75.000,00€  

5 – Pro rata da receita líquida atualizada (%)    

6 – Taxa forfetária da receita líquida (%)    

7 - Montante máximo elegível (4x5) ou (4x(100%-6))  75.000,00€  

8 - Investimento elegível não comparticipado por receitas  75.000,00€  

9 – Contribuição FEDER/Fundo de Coesão  75.000,00€  

10 – Taxa de Co-financiamento (%) (9/7)  100,00 %  
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2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  75 000,00 € 0,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 

2.4. No que concerne às metas dos indicadores a contratualizar pelo 
Município de Chaves para a operação (ver quadro infra) salienta-se que 

em termos nominais o indicador de resultado corresponderá a 2 ações a 

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

 

Tipo de Indicador 

(Realização/Resultado)  Indicador  

Unidade 

de 

medida  

Referencial de 

partida   

Metas a atingir   

Realização  Superfície intervencionada  hectares  0,00  0,75 

Resultado  
Adicional de população que beneficia da 
melhoria dos espaços verdes em meio urbano  

Número   17207 
 

20000 

 
2.5. O Termo de Aceitação do apoio e respetivos anexos acompanhavam, 
igualmente, a comunicação recebida, cujas minutas se apresentam em 

anexo, e o qual carece da assinatura do Senhor Presidente da Câmara, 

para efeitos de contratualização das operações em causa. -----------

Neste contexto, cumpre neste momento decidir sobre a aceitação, pelo 

Município de Chaves, do respetivo cofinanciamento, nos moldes 

apresentados na respetiva minuta do Termo de Aceitação. ------------- 

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

3.1. Considerando que, o Termo de Aceitação da candidatura foi aprovado nos 
moldes formalizados pelo Município; -------------------- 

3.2. Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a aceitação do 

apoio é feita mediante assinatura do Termo de Aceitação ou submetida 

eletronicamente e autenticada nos termos do artigo 11.º ou, quando 

previsto na regulamentação específica, mediante a celebração de 

contrato entre a entidade competente para o efeito e o beneficiário; 

3.3. Considerando que, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, a decisão 
de aprovação caduca, caso não seja submetido ou assinado o Termo de 

Aceitação ou outorgado o contrato, no prazo máximo de 30 dias úteis a 

contar da data da notificação da decisão, salvo motivo justificado, 

não imputável ao beneficiário e aceite pela autoridade de gestão. -- 

3.4. Face ao exposto, propõe-se que superiormente haja concordância 
com as condições previstas nas minutas dos Termos de Aceitação, e seja 

exarado despacho no sentido de submeter a presente informação/proposta 

(e respetivos documentos em anexo), à próxima reunião do Executivo 

Municipal, para que haja deliberação no seguinte sentido: ----------- 

(i) Concordância com o teor da minuta do Termo de Aceitação do apoio; 

(ii) Legitimação do Senhor Presidente da Câmara para proceder à 

outorga dos referidos Termos de Aceitação, para posterior envio à 

Autoridade de Gestão do COMPETE 2020. ------------------------------- 

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

Em Anexo: ----------------------------------------------------------

-Anexo 1 – Notificação da decisão de aprovação da operação POCI-07-

62G4-FEDER-181541 e respetivos anexos ------------------------------ 

DESPACHO DO CHEFE DE DIVISÃO ARQ. RODRIGO MOREIRA DE 21.07.2022 ----- 

1 - A presente informação satisfaz os requisitos legais e 

regulamentares estabelecidos sobre a matéria, pelo que merece a minha 

concordância. ------------------------------------------------------ 

2 – Face ao exposto, propõe-se ao Senhor Presidente que submeta a 

proposta a reunião de Câmara para: --------------------------------- 

(i)  Aprovação da Minuta dos Termos de Aceitação; ------------------- 

(ii) Legitimar o Senhor Presidente da Câmara para proceder à outorga 

dos referidos Termos de Aceitação. ---------------------------------- 

À consideração do Sr. Presidente da Câmara Municipal, -------------- 



                                                                F. 220 

                                                                  _____________________ 

 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO VAZ DE 26.07.2022 ------------ 

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. --------------------------------------------- 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram doze horas e vinte minutos, para constar se lavrou a 

presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 

 

 


