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PROCESSO Nº 1/2009 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO
1. FACTOS:
A génese do processo remonta ao ano de 2009 quando, por requerimento assinado pelos
requerentes e registado nos serviços da edilidade em 13/jan/2009, como proprietários do
terreno, submeteram à apreciação daquela, o projeto de execução de uma operação de
loteamento urbano, a levar a efeito no lugar de Donelo, Fontilheiro, freguesia de Covas do
Douro, no prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 989º e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Sabrosa sob o art.º 629/19890105, seguidamente descrito:

Processo de

Objeto

licenciamento

Nº 1/2009

Constituição
destinados

de
a

unifamiliar

2

lotes

habitação
isolada

–

inicial

de

subsequente

datado

de

11/nov/2009

(junção

de

Requerimento
13/jan/2009

Aprovação do projeto de

Aprovação do projeto de

loteamento – apreciação

loteamento – apreciação

técnica

decisória

31/mar/2011 – Informação

11/abr/2011 – Despacho do

técnica

PCM

favorável,

com

condicionalismo (Chefe de

para

notificação

aos

requerentes.

Divisão).

e

elementos instrutórios).
Requerimento datado de

10/mai/2011 – Informação

- 24/mai/2011 - Deliberação

27/abr/2011 (aditamento)

técnica favorável – Chefe de

(unânime) da CM destinada à

Divisão,

promoção

concluindo

ainda

pela promoção da discussão

da

“apreciação

pública”.

pública.
-01/ago/2011 – Informação
n.º 48 – decurso do período
de

discussão

pública

–

ausência de reclamações Coordenadora Técnica.
02/ago/2011

–

Despacho

concordante do Chefe de

09/ago/2011 - Deliberação de
aprovação (unânime) da CM.

Divisão.

A operação urbanística em apreciação encontra-se localizada no âmbito do instrumento
de gestão territorial aplicável - Plano Diretor Municipal - vigente, em “Espaços urbanos” –
“Aglomerados urbanos”, de acordo com os elementos instrutórios do processo de
licenciamento e atento, ainda, o teor da informação/certidão do dirigente da Divisão de
Serviços do Território, expendida no contexto dos esclarecimentos solicitados por este
corpo inspetivo.
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No âmbito da execução da enunciada operação de loteamento urbano, não foram objeto
de apreciação, decisão e/ou realização, quaisquer operações urbanísticas, conforme se
alcança do teor da certidão emitida por aquela Divisão e inerentes registos fotográficos.
2. ANÁLISE JURÍDICA:
2.1. A operação urbanística protagonizada pelos munícipes/requerentes, consubstanciada
na operação de loteamento urbano a levar a efeito no lugar de Donelo, Fontilheiro,
freguesia de Covas do Douro, Sabrosa, foi enquadrada no âmbito do RJUE.
Aquela pretensão urbanística previa a execução de 2 lotes “destinados à construção, de
outras tantas moradias unifamiliares isoladas” e inerentes anexos.
Atenta a localização da operação urbanística no PDM vigente, conforme explanado na
matéria fáctica, seria exigível a observância dos preceitos regulamentares que lhe são
aplicáveis (vd. art.ºs 13.º a 21.º do RPDM).
O que não se verificou, em particular no que respeita ao estatuído no n. º 2 do art.º 20º,
que estabelece sob a epígrafe “Estacionamento obrigatório” que “Em loteamentos será
sempre criado um número de lugares públicos de estacionamento nunca inferior a 50%
do número de lugares definidos no número anterior.”
Atendendo a que operação urbanística, nos termos do n.º 1 do art.º 20º do RPDM, teria de
assegurar “o estacionamento próprio para responder às próprias necessidades, nas
seguintes condições: b) Dois lugares de estacionamento por fogo para fogos com área
igual ou superior a 140 m2”, consequentemente, nos termos do n.º 2 do art.º 20º do
RPDM, o número de lugares de estacionamento público obrigatório que deveria
contemplar, ascenderia a 2 lugares.
A operação de loteamento urbano em análise, conforme se extrai da intencionalidade
vertida nos elementos instrutórios do processo de licenciamento, descartou a observância
daquele preceito regulamentar – n.º 2 do art.º 20º do RPDM – não prevendo qualquer
área/lugar de estacionamento público obrigatório.
Sopesando os elementos do processo de licenciamento da operação de loteamento
urbano em cotejo com a análise expendida, concluímos pela nulidade do seu
licenciamento, atenta a inobservância do n.º 2 do art.º 20.º do RPDM e alínea a) do art.º
68.º do RJUE e n.º 1 do art.º 133º do CPA.
A

nulidade

implica

que

o

ato

nulo

não

produza

quaisquer

efeitos

jurídicos

º

independentemente da declaração de nulidade, atento o disposto no n. 1 do art.º 134.º
do CPA.
2.2. Numa outra dimensão de análise, recorde-se que, o RJUE estabelece que os projetos
de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes e de
utilização coletiva, infra-estruturas viárias e equipamentos, cujos parâmetros de
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dimensionamento são os que estiverem definidos em plano municipal de ordenamento do
território.
A parametrização daquelas áreas não ocorre em sede do PDM vigente, ainda que o
intento do legislador já propenda para a consideração genérica de que “Nos casos de
construção em parcelas, lotes resultantes de destaques ou loteamentos, a Câmara
Municipal poderá exigir a cedência obrigatória de áreas para o alargamento ou correcção
dos arruamentos e passeios existentes, faixas ajardinadas, aparcamento automóvel ou
outros equipamentos desejáveis, utilizando para o efeito critérios de equidade e
igualdade.” – n.º 3 do art.º 21º do RPDM.
A apreciação técnica favorável que estriba a decisão do licenciamento daquela operação
urbanística, considerava no seu juízo avaliativo a Portaria 216-B/2008, de 03/mar,
concluindo pela sua inobservância, conclusão igualmente vertida na certidão realizada
pela DST.
Com efeito, a operação de loteamento urbano em análise, e após os cálculos realizados,
igualmente vertidos naquela certidão, deveria exibir o cumprimento da Portaria 216B/2008, de 03/mar, no seguinte detalhe:
Tipo de ocupação

Habitação

em

moradia

Espaços verdes e de

Equipamentos de

Infraestruturas

utilização coletiva

utilização coletiva

Arruamentos

56 m2

70 m2

Perfil tipo >9,7 m

unifamiliar

Ao invés, aquela apreciação técnica, de sentido favorável, para além de registar o
inadimplemento da citada Portaria, apenas conclui que o requerente deverá ceder “área
para alargamento do arruamento numa faixa variável de 0,0 metros no início do lote A
até ao lote B de 0,0 metros, fazendo uma curva elicóidal…”.
Atento o exposto, resta concluir que o juízo decisório que recaiu sobre a pretensão
urbanística dos requerentes está inquinado de um vício (violação de lei) que implica a
invalidade do ato (deliberação da CM de 09/ago/2011) sancionada com a anulabilidade,
nos termos dos art.ºs 135.º e seguintes do CPA, ato insuscetível de impugnação
contenciosa (n.º 2 do art.º 136º do CPA e alínea a) do n.º 2 do art.º 58º do CPTA).
2.3. A presente análise considerou, ainda, o grau de intervenção dos diferentes entes
processuais, quer na ótica procedimental, quer na ótica decisória, de forma a aferir da
sua eventual responsabilização face ao desfecho anulatório verificado:
a) Ótica procedimental (eventual responsabilidade disciplinar) - conforme se constata da
descrição fáctica atrás deduzida, a apreciação técnica incidente na operação urbanística
em análise, que, recorde-se, foi protagonizada pelo Chefe de Divisão, pautou-se pela
emissão de uma pronúncia conclusiva favorável.
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Em nosso entendimento, seria exigível por parte do referido dirigente, a apreciação
técnica da operação de loteamento urbano, no cotejo legal do instrumento de gestão
territorial aplicável (PDM e da Portaria 216-B/2008, de 03/mar).
A conduta do identificado Chefe de Divisão revela indiciariamente a prática de uma
infração disciplinar mormente pela violação do dever de zelo, nos termos do n.º 1 e alínea
e) do n.º 2, e n.º 7, todos do art.º 3.º do Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que
exercem funções públicas, anexo à Lei 58/2008, de 09/set.
Porém, a formulação de um juízo de censura e responsabilidade sancionatório/disciplinar
sobre o referido dirigente, revelar-se-á intempestivo, atento o disposto no n.º 1 do art.º 6º
do referido Estatuto Disciplinar.
b) Ótica decisória (eventual responsabilidade tutelar) - Entendemos que a situação em
causa não se nos afigura enquadrável na previsão da Lei 27/96, de 01/ago, na alínea c)
do seu art.º 9º (dissolução do órgão), atenta a ausência de culpa na emissão das
deliberações do órgão executivo, por estas se revelarem sustentadas nas informações
técnicas atrás referenciadas.
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PROCESSO S/N/2010 – ALTERAÇÃO À LICENÇA DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO
URBANO – ALVARÁ N.º 1/76

1. FACTOS:
A génese do processo remonta ao ano de 2010, quando, por requerimento assinado pelo
requerente e registado nos serviços da edilidade em 10/ago/2010, como proprietário,
submeteu à apreciação da CM, o projeto de execução de alteração da licença da operação
de loteamento urbano – alvará n.º 1/761, a levar a efeito no lote n.º 1, pretensão
urbanística sucintamente descrita no seguinte quadro:
Processo de

Objeto

licenciamento

S/N

Alteração

das

Aprovação do projeto de

Aprovação do projeto de

loteamento (alteração) –

loteamento (alteração) –

apreciação técnica

apreciação decisória

31/mar/2011 – Informação

12/abr/2011

técnica favorável - Chefe de

Deliberação (unânime) da

Divisão.

CM

de

13/jul/2011 – Informação

alterações propostas para

implantação – 116,90

n.º 43 - decurso do período

o lote 1, nos termos da

de

informação técnica”.

prescrições
urbanísticas
n.

º

1

2

m ;

–

-

do
área

área

lote

de

construção – 233,80
m

2

-

Requerimento

inicial

de

10/ago/2010.

discussão

pública

–

visando

-

“aceitar

as

ausência de reclamações Coordenadora técnica.
13/jul/2011 – Despacho do

26/jul/2011

Chefe

Deliberação de aprovação

de

Divisão,

concluindo pela proposta de
renovada

submissão

-

(unânime) da CM.

ao

órgão executivo.

O intento urbanístico era, igualmente, motivado pela necessidade da introdução de
correções resultantes da “implantação dos vários lotes e das moradias já construídas nos
lotes n.ºs 3,4, e 5…” que “…não cumprem a implantação prevista.”.

1

A operação de loteamento originária – alvará de loteamento n.º 1/76 – previa a constituição de 6 lotes destinados à construção de
moradias.
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No enquadramento da mencionada alteração à licença da operação de loteamento urbano
(lote n.º 1) não foram objeto de apreciação, decisão e/ou realização, quaisquer operações
urbanísticas, conforme se alcança do teor da certidão realizada pelos serviços da
autarquia e registos fotográficos.
2. ANÁLISE JURÍDICA:
2.1. A pretensão urbanística deduzida pelo munícipe/requerente, conducente à alteração
da operação de loteamento urbano (alvará n.º 1/76, lote n.º 1) foi enquadrada no âmbito
do RJUE e inerente alvará de loteamento.
O respetivo procedimento apresentava falhas instrutórias, entre as quais se regista o
erróneo enquadramento legislativo que presidiu à “emissão de alvará” (art.º 74.º do RJUE,
porquanto, a “alteração da licença dá lugar a aditamento ao alvará” – n.º 7 do art.º 27.º
do RJUE).
Por outro lado, entendemos que aquela intenção urbanística não procede, na íntegra, à
regularização/legalização urbanística da execução da operação de loteamento urbano.
Recorde-se, que, da sua análise apura-se que as restantes edificações implantadas nos
lotes n.ºs 3, 4 e 6, bem como a própria configuração/área da integralidade dos lotes
(lotes 2 a 6) exibem desconformidades quando confrontadas com os ditames da operação
de loteamento (alvará n.º 1/76), conforme se revela detalhado na certidão realizada pela
DST, no contexto dos esclarecimentos solicitados por esta equipa inspetiva.
Nos termos da enunciada certidão “Foi comunicado aos proprietários dos lotes n.ºs 2, 3,
4, 5 e 6, para procederem à respetiva alteração de loteamento bem como das
construções erigidas e a erigir.”
2.2. Na perspetiva da reposição da legalidade urbanística, afigura-se imprescindível a
promoção da alteração da operação de loteamento urbano, a impulsionar pelos
proprietários dos lotes em causa e, em momento sequente, a regularização/legalização
das edificações através de renovados procedimentos de licenciamento/comunicação
prévia e inerente autorização de utilização, igualmente a serem despoletados por aqueles
destinatários.
Aquele intento deverá ser acompanhado das medidas sancionatórias às condutas
empreendidas pelos munícipes, que in casu se revelem aplicáveis.

2/2

INSPEÇÃO AO MUNICÍPIO DE SABROSA
PROCESSO Nº 2012/172/B1/1149
Relatório n.º 654/2014

ANEXO 3

PROCESSO DE LICENCIAMENTO N.º 31/2010

1. FACTOS:
O munícipe/requerente realizou obras de construção civil, concretizadas na sua natureza
pela DST, a solicitação da equipa inspetiva e, igualmente, verificáveis aquando da
deslocação ao local, conforme se mostra ilustrado nos registos fotográficos.
As mesmas consubstanciavam-se em “obras de construção de um armazém”, estando
localizadas no âmbito do PDM vigente em “Áreas Florestais de Produção Não
Condicionada” e, igualmente, abrangidas “pela Servidão Administrativa da Zona Especial
de Protecção do Alto Douro Vinhateiro, em virtude de fazer parte de um dos Concelhos
abrangidos…”, de acordo com a certidão emitida pela DST.
Atenta a sua localização naquele instrumento de gestão territorial, as obras “não são
passíveis de legalização nas actuais regras do PDM em vigor”.
Foram instauradas em 23/mar/2010 e 25/jan/2011 ao munícipe infrator, as participações
elaboradas

pelo

Serviço
ºs

contraordenação n.

de

Fiscalização,

que

despoletaram

os
º

processos
º

de
º

1/2010 e 2/2011, fundadas na alínea a) do n. 1 do art. 98 do

RJUE.
Aqueles processos culminaram com a decisão condenatória (coima única de € 2 000),
atento o concurso de infrações, cujo pagamento foi deferido em 10 prestações mensais.
A título de sanção acessória foi aplicada ao arguido a determinação tendente à “demolição
total do edificado repondo o terreno na situação anterior à construção por si efectuada.”
As diligências impulsionadas por aquele munícipe, enquadraram-se no âmbito do processo
de obras registado sob o n.º 31/2010, pendente de apreciação técnica por omissão de
apresentação de elementos instrutórios.
2. ANÁLISE JURÍDICA:
2.1. As condutas consubstanciadas na realização de obras ao arrepio da legalidade foram
objeto dos autos de notícia de contraordenação, que culminaram com a decisão atrás
descrita.
2.2. O processo de licenciamento impulsionado pelo munícipe não logrou obter qualquer
apreciação técnica e decisória sobre o seu inerente objeto, atenta a insuficiência de
elementos instrutórios que registava.
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2.3. Na perspetiva da reposição da legalidade urbanística, constata-se, em sede de
decisão dos processos de contraordenação, para além da coima, a aplicação da sanção
acessória de “demolição”.
Recomendamos, porém, que a prolação do despacho do PCM, seja enquadrado no âmbito
das medidas de tutela de legalidade urbanística (demolição), visando a reposição da
legalidade urbanística, a realizar nos termos dos art.ºs 106º e seguintes do RJUE.
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CONSTRUÇÃO DE MORADIA - AUSÊNCIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO
1. FACTOS:
O munícipe/infrator, realizou “obras de uma edificação”, conforme descrição realizada
pela DST, a solicitação da equipa inspetiva e igualmente verificável, em deslocação ao
local, conforme se extrai dos registos fotográficos.
Aquela edificação está localizada no âmbito do PDM vigente em “Áreas Florestais de
Produção Não Condicionada, incluída na Reserva Ecológica Nacional” e revela-se ainda
abrangida pela “Servidão Administrativa da Zona Especial de Protecção do Alto Douro
Vinhateiro…” de acordo com a certidão e documentos técnicos (plantas).
A DST, através do seu dirigente, atesta que “Atenta a localização das obras (…) e na
ausência de elementos existentes na Câmara Municipal, as mesmas são passíveis de
legalização, tendo por base no Anexo I e a respectiva integração no Anexo II por força do
n.º 2 e da alínea a) e b) do n.º 3 do artigo 20, todos do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22
de Agosto, (…) bem como a alínea b) do I do Anexo I da Portaria n.º 1356/2008 de 28 de
Novembro, conjugado com” o RPDM “nomeadamente o seu art.º 32 – Áreas Florestais de
Produção Não Condicionada.”
Foi instaurada em 09/fev/2011 àquele infrator, a participação registada sob o n.º 4/2011,
elaborada pelo Serviço de Fiscalização, que despoletou o processo de contraordenação n.º
4/2011, fundada na previsão legal da alínea a) do n.º 1 do art.º 98.º do RJUE e melhor
descrita naquele documento, determinado pelo despacho do PCM de 16/fev/2011, que
promoveu a aplicação da medida de tutela de legalidade urbanística (embargo), por auto
realizado em 24/fev/2011.
Atenta a natureza da matéria vertida na participação atrás descrita, o edil determinou
ainda em 16/fev/2011 “a abertura de um processo de inquérito para efeito de
apuramento da veracidade das afirmações imputadas ao Fiscal Municipal…”.
Aquele trabalhador (Fiscal Municipal) exerce funções na CMS desde 01/fev/1990,
“integrado na carreira e categoria de Fiscal municipal de 1º classe e Técnico profissional,
respetivamente, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado”

e

desde 27/set/2010

“encontra-se

em

situação

de licença sem

remuneração de longa duração…”.
Aferiu-se, ainda, que o “Auto de Embargo (…) não seguiu termos do previsto e regulado
no artigo 102º n.º 2 e 103º n.º 3” do RJUE, apesar da motivação decisória para o seu
cumprimento (despacho datado de 07/mar/2011).
Por último, “em acção de fiscalização (…) foi detectada a existência de alterações
efectuadas à posteriori do auto de embargo…”.
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2. ANÁLISE JURÍDICA:
2.1. A conduta consubstanciada na realização de obras ilegais foi objeto do auto de
notícia de contraordenação, sustentado na alínea a) do n.º 1 do art.º 98º do RJUE.
Porém, o processo de contraordenação ainda não foi merecedor da expenda do juízo
decisório do PCM, o que se recomenda, no estrito cumprimento das competências
sancionatórias que lhe estão legalmente acometidas.
Refira-se, ainda, que apesar da adoção da medida de tutela de legalidade urbanística –
embargo, a não prossecução da sua marcha procedimental – Vd. art.ºs 102.º e 103.º do
RJUE – mostra-se impeditiva da produção plena dos seus efeitos.
2.2. O enquadramento das obras (ilegais) realizadas pelo munícipe infrator, no âmbito do
instrumento de gestão territorial em vigor – PDM, pauta-se pela suscetibilidade da sua
legalização, nos termos veiculados na certidão emitida pela DST.
De acordo com a referida certidão “Não foi instruído qualquer processo ou pedido de
licenciamento, comunicação prévia ou autorização, referente às obras descritas...”.
2.3. Na perspetiva da reposição da legalidade urbanística, constata-se, apenas, a
instauração do processo de contraordenação n.º 4/2011 e a dedução da medida de tutela
de legalidade urbanística – embargo.
Consta, ainda, da matéria fáctica apurada, a “existência de alterações efectuadas à
posteriori do auto de embargo”.
Neste contexto, alerta-se o PCM, para no regular exercício das suas competências, pugnar
pela efetiva reposição da legalidade urbanística, compaginando a sua atuação com a
adoção de medidas de tutela de legalidade urbanística que in casu se revelem aplicáveis,
nos termos dos art.ºs 102.º e 106.º e seguintes do RJUE.
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EXPOSIÇÃO REFERENTE AO APENSO Nº 5/2010
1. FACTOS:
Através do ofício IGAL – S – 1455/2012, de 05/abr/2012, foi entregue a esta equipa
inspetiva, para análise, o acervo documetal respeitante à exposição anónima, remetida
por via da Inspeção-Geral da Administração Interna, relacionada com os procedimentos
concursais a que respeitam o Aviso n.º 11427/2010 – Contratação em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo de três postos de trabalho para
a carreira e categoria de assistente técnico – e o Aviso n.º 11428/2010 – Contratação por
tempo indeterminado de dois postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente
técnico – ambos publicados no Diário da República, 2ª série, n.º 110, em 08/jun/2010.
2.

ANÁLISE:

2.1.

“CONTRATAÇÃO

EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO

RESOLUTIVO CERTO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE
ASSISTENTE TÉCNICO

- AVISO

N.º

11427/2010 – 2ª SÉRIE

DO

DIÁRIO

DA

REPÚBLICA,

N.º

110, 08.06.2010”
2.1.1. Após o despacho meramente remissivo do PCM, exarado na informação n.º 6, de
19/mar/2010, do dirigente da Divisão Administrativa e Financeira, a edilidade, por
deliberação de 23/mar/2010, entendeu “Aprovar por unanimidade autorizar a abertura do
procedimento para o recrutamento de trabalhadores constantes da informação supra
referida, de acordo com o artigo n.º 6 da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro conjugado
com o artigo n.º 4 do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro”.
2.1.2. A abertura do procedimento concursal, para a contratação em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo de 3 postos de trabalho para a
carreira e categoria de Assistente Técnico – despacho do PCM de 19/mai/2010 - foi
publicitada na 2ª Série do DR, n.º 110 de 08/jun/2010, sob o aviso n.º 11427/2010 e
objeto da Declaração de retificação n.º 1237/2010; na Bolsa de Emprego Público e no
Jornal de Notícias de 09/jun/2010.
2.1.3. Os métodos de seleção utilizados foram a prova de conhecimentos (PC) e a
avaliação psicológica (AP) – n.º 1 e n.º 2 do art.º 53º da LVCR (previsão dos métodos de
avaliação curricular (AC) e entrevista de avaliação das competências (EAC) nos termos do
n.º 2 do art.º 53º da LVCR).
2.1.4. Percorrida a tramitação legal aplicável, após despacho datado de 16/dez/2010, o
PCM homologou a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal, objeto de
publicação através do Aviso n.º 97/2011, no DR, 2ª Série, n.º 1, de 03/jan/2011.
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2.1.5. Assiste-se à celebração dos contratos de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, entre o MS e os trabalhadores respetivos, objeto de publicação.
2.1.6. No período temporal compreendido entre o mês de dez/2010 até à data da
conclusão da presente ação inspetiva, a CM remunerou os trabalhadores atrás descritos
nas remunerações detalhadas nos mapas, atenta a posição remuneratória acordada –
art.º 55.º da LVCR.
2.1.7. Da análise vertida ao presente procedimento, regista-se que a sua abertura foi
antecedida da aprovação do órgão executivo (deliberação camarária de 23/mar/2010),
constando do procedimento a menção da data e sentido da decisão (carecendo este de
uma maior pormenorização) – Vd. art.º 4.º do DL 209/2009, de 3/set.
2.1.8. Conforme se revela do teor da certidão, o mapa de pessoal da CMS dispunha do
número de lugares/vaga na categoria/carreira de Assistente Técnico para assimilar o
número de postos de trabalho objeto do procedimento concursal, encontrando-se a
previsão orçamental da contratação resultante do procedimento realizada nos termos da
referida certidão.
2.1.9. A composição do júri (art.ºs 20º e 21º da Portaria 83-A/2009, de 22/jan) não
revela a existência de situações de eventuais impedimentos, atento o teor das
declarações explanadas pelos seus inerentes membros.
2.2.

“CONTRATAÇÃO

POR

TEMPO INDETERMINADO

CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO

DE DOIS POSTOS DE TRABALHO PARA A

- AVISO

N .º

11428/2010 – 2ª SÉRIE

DO

DIÁRIO DA REPÚBLICA, N.º 110, 08.06.2010”
2.2.1. Na sequência do despacho remissivo do PCM, exarado na informação n.º 6, de
19/mar/2010, do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, a Câmara Municipal de
Sabrosa, em reunião de 23/mar/2010, deliberou “Aprovar por unanimidade autorizar a
abertura do procedimento para o recrutamento de trabalhadores constantes da
informação supra referida, de acordo com o artigo n.º 6 da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de
Fevereiro conjugado com o artigo n.º 4 do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de Setembro”.
2.2.2. A

abertura

do

procedimento

concursal

para

a

contratação

por

tempo

indeterminado de 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico
(despacho do Presidente da Câmara Municipal de 19/mai/2010) foi publicitada na 2ª Série
do Diário da República n.º 110 de 08/jun/2010, sob o aviso n.º 11428/2010 e objeto da
Declaração de retificação n.º 1237/2010; na Bolsa de Emprego Público de 08/jun/2010 e
no Jornal de Notícias de 09/jun/2010.
2.2.3. Os métodos de seleção utilizados foram a prova de conhecimentos (PC) e a
avaliação psicológica (AP) – n.º 1 e n.º 2 do art.º 53º da LVCR, a avaliação curricular (AC)
e entrevista de avaliação das competências (EAC) nos termos do n. º 2 do art.º 53º da
LVCR.
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2.2.4. Após o decurso da tramitação legalmente prevista, por despacho datado de
23/nov/2010, o PCM, homologou a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal, tendo a mesma sido publicada por intermédio do Aviso n. º
26836/2010 no DR, 2ª Série, N.º 245, de 21/dez/2010.
2.2.5. Em momento sequente à determinação do posicionamento remuneratório – 1ª
posição remuneratória – nível 5 da Tabela Remuneratória Única, assiste-se à celebração
em 17/dez/2010 dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
entre o MS e os respetivos trabalhadores, objeto de publicação na 2ª Série do DR.
2.2.6. No período compreendido entre dez/2010 até à data da conclusão da presente
ação inspetiva, por conta de tais contratos, a Câmara Municipal remunerou os
trabalhadores atrás identificados nas remunerações detalhadas nos mapas elaborados
pelos serviços respetivos da autarquia, atenta a posição remuneratória acordada – art.º
55º da LVCR.
2.2.7. A abertura do procedimento foi antecedida da aprovação do órgão executivo
(deliberação camarária de 23/mar/2010), constando do mesmo a menção da data e
sentido da decisão (carecendo este de uma maior pormenorização) – Vd. art.º 4.º do DL
209/2009, de 3/set.
2.2.8. Conforme se revela do teor da certidão, o mapa de pessoal da CMS dispunha do
número de lugares/vaga na categoria/carreira de Assistente Técnico para assimilar o
número de postos de trabalho objeto do procedimento concursal, encontrando-se a
previsão orçamental da contratação resultante do procedimento realizada nos termos da
enunciada certidão.
2.2.9. A composição do júri (art.ºs 20º e 21º da Portaria 83-A/2009, de 22/jan) não
revela a existência de situações de eventuais impedimentos, atento o teor das
declarações explanadas pelos seus inerentes membros.
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EXPOSIÇÃO REFERENTE AO APENSO Nº 3/2011
1. FACTOS:
Através do ofício IGAL – S – 1455/2012, de 05/abr/2012, foi entregue a esta equipa
inspetiva, a documentação relativa à denúncia apresentada pela munícipe denunciante,
referente à execução de “um muro de vedação, sem qualquer licença ocupando a via
pública…” e à “oficina (…) que faz reparações de automóveis e pinturas sem as mínimas
condições e sem possuir qualquer tipo de licença para o efeito…”.
2. ANÁLISE:
2.1. MURO DE VEDAÇÃO
2.1.1. Após solicitação desta equipa inspetiva, a DST concretizou a natureza das obras
realizadas pela denunciada, igualmente verificáveis aquando da deslocação ao local,
conforme se mostra ilustrado nos registos fotográficos.
2.1.2. A edificação está localizada no âmbito do PDM vigente em “Aglomerados Urbanos”
e “encontra-se abrangida pela Servidão Administrativa da Zona Especial de Protecção do
Alto Douro Vinhateiro, em virtude de fazer parte de um dos Concelhos abrangidos…” de
acordo com a certidão e documentos técnicos (plantas).
2.1.3. Pela citada Divisão, foi expendido um juízo de suscetibilidade de legalização
daquela obra “nas actuais regras do PDM em vigor.”.
2.1.4. Na perspetiva da reposição da legalidade urbanística, apurou-se a existência do
processo de licenciamento – n.º 1/10 – relativo à “legalização de muro de vedação”, o
qual mereceu a expenda de parecer desfavorável (informação técnica da Divisão de
Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos, datada de 21/dez/2010), extraindo-se da mesma
que “Dos documentos anexos ao projecto verifica-se que confronta com caminho de
consortes e não com caminho público”.
2.1.5. Foi igualmente transmitida à equipa inspetiva, pela Divisão de Serviços do
Território, a instauração do processo de contraordenação visando a munícipe infratora
(processo n.º 3/2011), motivado “por violação do previsto e regulado no artigo 98º n.º 1
alínea a)” do RJUE.
2.2. OFICINA – OMISSÃO

DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

2.2.1. O dirigente da Divisão de Serviços do Território, em sede de prestação de
esclarecimentos à equipa inspetiva, encetou a descrição das obras realizadas pelo
denunciado (observadas aquando da deslocação ao local, conforme se verifica dos
registos fotográficos) descrevendo, ainda, que “na fração A, é exercida a actividade de
reparação de automóveis – oficina de automóveis - sem a devida autorização”.
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2.1.2. De acordo com o teor da certidão e plantas apresentadas por aquele dirigente, “A
obra localiza-se no âmbito de instrumento de gestão territorial aplicável (PDM de
Sabrosa) em: Aglomerados Urbanos…” e “abrangida pela Servidão Administrativa da Zona
Especial de Protecção do Alto Douro Vinhateiro, em virtude de fazer parte de um dos
Concelhos abrangidos…”
2.1.3. Pelo citado dirigente foi, igualmente, expendido um juízo de favorabilidade à
legalização “Atenta a localização das obras (…) face às regras constantes do PDM”.
2.1.4. Na perspetiva da reposição da legalidade urbanística, o Chefe da DST, no contexto
da descrição cronológica da tramitação do processo de licenciamento n. º 228/80 (objeto
de averbamento) concluía que “Em 20/04/2011, deu entrada um pedido de alteração
(designadamente para a fração A) para legalização de uma Oficina de Reparações
Ligeiras, Venda e Montagem de Pneus, que se encontra pendente de esclarecimentos
sobre as áreas definidas no projeto de alteração e registadas na Conservatória...”.
2.1.5. Foi-nos ainda comunicada, pela Divisão de Serviços do Território, a instauração do
processo de contraordenação visando o munícipe infrator (processo n.º 6/2011), assente
na “violação do previsto e regulado no artigo 98º n.º 1 alínea d)” do RJUE, tendo o
infrator sido “contactado pessoalmente no dia 03/02/2011 e confirmou não possuir
licença de utilização da fracção A, para os fins de oficina-auto”.
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ANEXO 7

Contraditório Institucional – Resposta da Entidade
Auditada

