Wunicípio de Vila 'Pouca á figuiar

%Enos'
Freguesia d Capítulos &Maur

CONTRATO INTERADMINISTRATFVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR E A JUNTA DE
FREGUESIA DE CAPELUDOS DE AGUIAR
Entre:
1.0 OUTORGANTE: O Município de Vila Ponca de Aguiar, adiante também designado por
Município, Pessoa Coletiva de Direito Público, NIPC 506 810 267, representado por Dr.
António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar e, nesta qualidade, agindo em representação da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar;

2.° OUTORGANTE: A Freguesia de Capeludos de Aguiar, adiante também designada por
Freguesia, Pessoa coletiva de Direito Público, NIPC 507197984, representada por António José
Machado, Presidente da Junta de Freguesia de Capeludos de Aguiar e, nesta qualidade, agindo
em representação da Junta de Freguesia de Capeludos de Aguiar.
Considerando que:
I.

Constituem atribuições das autarquias locais — entenda-se das freguesias e dos
municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas
populações, designadamente no domínio da ação social (cfr. o artigo 2.°,
conjugado com a alínea 0 do n.° 2 do artigo 7.° e as alíneas 10 e 0 do n.° 2 do
artigo 23.°, todos do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro).
A Câmara Municipal possui competências no que se refere à criação de
instalações e equipamentos integrados no património municipal ou colocados,
por lei sob a administração municipal, bem como no apoio a atividades de
natureza social, tal como resulta das alíneas u) e cc) do n.° 1 do artigo 33.° do
diploma acima mencionado.
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III.

Treguesia de Capelidos á flguiar

O município prossegue as suas atribuições em articulação com as freguesias,
pela consideração dos princípios da descentralização administrativa, da
subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e
da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (cft. Artigo 4.° e artigo 23.°,
n.° 4, ambos do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro).

IV.

A Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro prevê a concretização da delegação de
competências através da celebração de contratos interadministrativos (cfr Artigo
120.° do Anexo I, entre os órgãos dos Municípios e os órgãos das freguesias, a
qual se pode efetuar em todos os domínios dos interesses próprios das
populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e atividades de
proximidade e do apoio direto às comunidades locais (cfr. Artigo 131.0).

V.

Outra forma da concretização de delegação de competências que não seja através
da celebração de contratos interadministrativos é nula, conforme resulta do n.° 1
do artigo 120.° da citada lei.

VI.

A negociação, celebração, execução e cessação desses contratos obedece aos
princípios da igualdade, da não discriminação, da estabilidade, da prossecução
do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público e da
necessidade e suficiência dos recursos (cfr. Artigo 121.° da referida lei).

VII.

A par das regras estabelecidas pelo quadro normativo acima referenciado, os
contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos
autorização por parte da assembleia municipal (cfr. (artigo 25.°, n.° 1, alínea k)).

Assim, tendo por base a proposta de delegação e competências aprovada pela Junta de
Freguesia de Capeludos de Aguiar cuja celebração mereceu autorização da Assembleia de
Freguesia na sua sessão datada de 27 de Setembro de 2019.

É celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências que
se rege pelas seguintes Cláusulas:
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CLÁUSULA 1'
(OBJETO)
Constitui objeto do presente contrato a delegação de competências da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar na Junta de freguesia de Capeludos de Aguiar, a execução de todos os
atos tendentes ao realojamento do agregado familiar residente em parcela expropriada devido
à execução do sistema hidroelétrico do Tâmega.

CLÁUSULA 2..
(OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA OUTORGANTE)
1. Compete ao município de Vila Pouca de Aguiar transferir para a segunda outorgante o
montante de € 74.835,28 Euros;
2. As transferências por parte da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, far-se-ão
após a elaboração e aprovação dos autos de medição, por parte dos serviços de
fiscalização do Município.

CLÁUSULA 3.a
(OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA OUTORGANTE)
1. A Junta de Freguesia responsabiliza-se perante o Município por administrar os valores pagos
por este.
2. É da responsabilidade da Junta de Freguesia concretizar a operacionalização desta ação de
realojamento de acordo com os trâmites, requisitos técnicos e orçamentos expressos na
documentação anexa ao presente Contrato, que foram aprovadas pelo Município de Vila Pouca
Aguiar e pela Iberdrola (Protocolo anexo), contribuindo, em particular, para a execução física
e financeira da ação.
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CLÁUSULA 4.3.
(RESPONSABILIDADE)
Todas as obrigações e responsabilidades decorrentes das atividades definidas na
cláusula 3'. passarão, nos termos deste contrato, a pertencer à Freguesia cabendo a esta
responder pela realização das atividades respetivas.

CLÁUSULA 5.a
(DURAÇÃO E EFEITOS DO CONTRATO)
O presente contrato entra em vigor no dia da sua assinatura, tendo a duração prevista
para a execução integral do seu objeto.

Vila Pouca de Aguiar, 17 de Outubro de 2019.

O PRIMEIRO OUTORGANTE,

(Prof António Alberto Pires Aguiar achado)

O SEGUNDO OUTORGANTE,

(Sr. António José Machado)
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- CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
CAPELUDOS DE AGUIAR - VILA POUCA DE AGUIAR -

MAPA DE MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O preço global da empreitada será de setenta mil quinhentos e noventa e
nove euros e trinta e dois cêntimos (70 599,32 C), ao qual acresce o valor
do IVA.

- CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIMMILIAR
CAPELUDOS DE AGUIAR - VILA POUCA DE AGUIAR -

Doscr100

Artigo l
A

Quaid,

Uni

TRABALHOS PREPARATÓRIOS

P.trallárlo

Valor

Euros

Enron

ESTALEIRO

1

Mobilização o desmobilização de equipamento
bom como monlagem de intelações proviscuias
nomeadamente: Inslalaçáo perna Fiscalização,
amazons de materiais, equipamentos e
ferramentas, instalações para serviços e para
¡Emote, instalaçõos saniladas, redes
provisorias, abaMedmerdo de agua,
saneamento, etecnicidade, tapumes, vedaçoos.
acessos e circulações.

IMO

ml.

•

1,00

un.

-

IMO

tin.

600,00

600,00

1,00

un.

750,00

750,00

11,30

nt3

60,00

678,00

10,30

m3

160,00

1.854,00

12,10

ni3

180,00

2,178,00

4,50

m3

180,00

810,00

PAINEL INDICATIVO
2

Fornecimento o colocação do painel cola
Indicação da obra, do acordo corn as normas
do municiplo,

ESTABILIDADE

1

ACONDICIONAMENTO DO TERRENO
Escavação atou aterro do terreno, para uma
correta In plantaçáo da obra, para implantação
de sapatas e vigas do fundaçáo e/ou Entéls, em
abertura de caboucos para implantação das
fundações em terreno de qualquer natureza,
incluindo reposição de terras e compaclação,
bent como o transport() do produtos sobrantes
a vazadouro.

2

DRENAGEM
Drenagem de todas as águas Eméticas em
todos

os

pavimentos

térreos,

incluindo

colocação de dreno e Impermeablizaçáo do
muro de suporia, de acordo com o projeto.

3

ESTRUTURA
Bolão do Farman C16120 (1315) corn 10cm de
espessura, no sobreleito das fundaçoes, nos
seguintes

elemenlos:

Sapatas

continuas,

Isoladas e vigas de lundoçâo Sou lintels, de
ecordo cont o projeto.
4

Belâo armado em sonatas de fundação
(isoladas e continuas), Incluindo both C25/30
Indrofugado, cofragent e armaduras em aço

6

A400NR, de acordo com o projeto.
Betão armado em vigas de lundação, incluindo
both 025/30 bldrolugado, armaduras em aço
A400NR, cofragem e descolragem, de acordo
corn o projeto.

6

Betão armada em Mares. Incluindo betão
025/30, armaduras ern aço A400NR, cotragem
e descofragem, de acordo como projeto.
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7

Laje aligeirada rIa rés do chão, assim como
algum n)aclçamento necessário, consktilicias
por vigolas pré•fahricadas o blocos do
aligeiromento cerâmicos, armaduras do
distribuição e continuidade ciii aço MOONR,
betão co:apical/1)1m C20/25 (1325) , cofragon) o
Isolamento no minim° de 8 cm corn EPS &on
113,40

m2

40,00

4.538,00

128,72

m2

40,00

5.068,80

126,72

m2

45,00

5.702,40

com o projecto.

10,40

m3

180,00

1.872,00

Pilar em granito.

1,00

an

150,00

150,00

10 cm 15 mineral, de acordo corn o projeto.

o

Laje aligeirada do into do rés do chão
(assumindo uma cornija dc 30cm), assim como
algum maciçamento necessário, conslituidas
por vigolas pré-fabricadas o blocos do
arm/Corneal° cerâmicos, armadoras de
distribuição e continuidade em aço A400NR,
bath complemenlar C20/25 (625), cofragem e
Isolamento no minim de 8 cm corn EPS e/ou
10 cm là mineral, de acordo corn o projeto.

9

Laje angeirada do cobertura (assumindo urna
inclinação de 25%), assim como algum
maciçamente necessádo. constiluidas por
violas pré-fabricadas o blocos de
aligenamenlo cerâmicos, armaduras do
diskibuição e continuidade em aço A400NR,
heft conmiemenlar C20/25 (625) e cofragem,
de acordo com o projeto (medido na horizonlal).

10

Betão armado em vigas da eslrulora e
cobertura, incluindo both 025130 (B30),
armaduras em aço A400NR, cofragem e
descokagem, foraçõ es e negatives, do acordo
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ARQUITECTURA

C

1

2

3

ALVENARIAS
Fornecimento o assentamento de parede
exterior em bloco termico de 25 CHI.

165,00

m2

20,00

3.300,00

Fornecimento e assentamento do alvenarias
em paredes simples, com tijolo vazado do
0,11n), assente ern paredes interiores.

81,00

in2

16,00

1.296,00

Fornectinento e execução do coreto em tijolo,
de acordo corn o projecto.

2,00

tin

45,00

90,00

126,72

m2

18,00

2.027,52

126,72

in2

30,00

3.801,60

1,00

un

1,200,00

1.200,00

45,50

m2

30,00

1.365,00

do acordo corn o projecto,

38,00

m2

30,00

1.140,00

Revestimento dos pavimentos exteriores com
mosaicos CerâIllial anliderrapante e antlgelo.

10,00

m2

35,00

350,00

Revestimento de paredes exteriores corn
placugem do granito de 3cm de espessura,

17,00

m2

35,00

595,00

58,10

m2

30,00

1.743,00

165,00

in2

35,00

5.775,00

COBERTURAS
4

6

Regularização das lajes de cobertura, corn
beláci leve, Incluindo fornecimento e aplicação
do isolamento lérndc,o 8 cm na laje do cobertura
da habitação.

Fornecimento o aplicação de telha tipo lusa,
incluindo fornecimento e aplicação de todo o
material, assim como todos os trabalhos
necessarios (medido nu horizontal), Incluindo
drenagens.

6

Fornecimento e assentamento de calcium,
altos e tubas de queda pare escoamento de
águas pluviais em alumlnio e/ou chapa zincada,
de acordo corn o projeclo.

o

DIVERSOS

ACABAMENTOS
Revestimento dos pavimentos Interiores corn
mosaicos cerâmico, Incluindo rodapé, de
acordo corno projecto.
Revestimento dos povimenlos interiores com
laminado do lino "flutuante", Incluindo

3

4

5

Revestlmento de paredes de instalações
sanitárias com azulejos e parte da cozinha na
zona da bancada, de acordo com o projecto.

6

Colocação do sistema do tipo "FTICS" corn
0,08m de espessura, (cola de fixação de placas
de Isolamento, Isolamento termite, camadas
do adesivo em paste CAM fibre de vidro,
hldrófugo, rede em fibre de vidro e reboco de
acabamento), com acabamento dos cornijas,
do acordo corn o projecto.
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7

Rovestimento rias parades Interims e tetos em

taboo° areado ou gesso, de acordo coin o
381,00

rn2

8,00

3.048,00

5,00

un.

250,00

1.250,00

cool 2,00 x

1,00

kin.

0,60 x 2,40m

1,00

0,60 x 240m

1,00

projecto,
CARPINTARIA
g Fornecimento e assentamento de portas
interims de Muir, pré-fabricadas, folheadas A
madeira de castanho para envernizar, incluindo
aros e guarnições em Madeira maciça idêntica,
envernizamento,

ferragens,

fechaduras,

puxadores, ern aço inox escovado tipo d'hne,
acessórios o females, uma espera met/dice
com talo de borrecha, lixo ao pavimento, assim
corno protecção em chapa nox, na envolvencla
do puxador e base da poda earn 0,20m do
altura a todo o desenvolvimento, de acordo
com pormenores, mapa de acabamentos,
projecto e caderno de encargos,
g

Fornecimento o assentamento de roupeiros em
madeira folheada de castanho sobre °Madura
maciça de madeira de caslanho, desde o chão
ate ao tecto, incluindo prateleiras interiores e
vara para cabldes, envernizamento, ferragens,
puxadores e todos os babalhos inerentes e
acessórios, de acordo com pormenores, mapa
de acabamentos, projecto e caderno do
encargos.

lo

950,00

950,00

L150,00

1.150,00

kill.

350,00

350,00

tin.
tan.

750,00

750,00

Janata dupla com 1,40 x 1,00m

1,00
5,00

380,00

1.900,00

janela dupla com 0,80 x 0,50m

2,00

tin.

210,00

420,00

1,00

un.

800,00

800,00

SERRALHARIA
Fornecimento e assentamento de calxilhadas
exteriores em aluminio lacado de cor ri difirtir
com vidro duplo, oxeculadaS em perfis de

Mannino com code térmico, incluindo lodes as
Ferragens, puxadOMS, molas de pavimento,
acessórios e remotes, de acordo corn mapa de
acabamentos, projecto e caderno de encargos,
assim como uma espera metálica corn lido do
borracha, fixo no chão, por folha, corn estores
exteriores,
janela dupla com 1,40 x 2,00m

11

Fornecimento o assentamento de porta exterior
em aluminlo lacado de cor a dirk*, de acordo
com o projecto.
poda 1,00 x 2,00rn
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12

Fornecimento e assentamento de tubos de aço
In« de exaustão de parede duple corn inclusão
de isolamento térmico, com 30cm do diamotro,
Incluindo todos os acessórios, remotes,
capacetes em laminas de aço In« e todos os
trobalbos inerentes de acordo corn o projecto.

13

0,00

mi.

35,00

315,00

323,00

m2

8,00

2,584,00

2,00

un.

260,00

500,00

on.

500,00
250,00
600,00

PINTURA
Pintura de paredes e tectos interiores corn tirita
plástica corn duas demãos, de cores a difinir,
de acordo corn o projecto.

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
14 Fornecimento e assentamento de louça
sanitária tipo "Valadares" modelo a definir, na
cor bronco, em sanitas, Incluindo acessórios,
tempos de senile da mesma Ode e ligações e
tomeírns tipo "Gibe", suas ligações, de acordo
com pormenores, projecto e caderno de
encargos.
Lavatório individual

Senile
Ride

2,00
1,00

00.

250,00
250,00

Clary('Iro

1,00

M.

600,00

1,00

rm.

000,00

800,00

1,00

tin.

1.100,00

1.100,00

1,00

tin.

3.000,00

3.000,00

de acordo com o projecto.

1,00

tin.

450,00

450,00

5

Pré instalação do Aquecimento central.

1,00

tin.

1.500,00

1.500,00

6

Arranjos Exteriores

1,00

tin.

1.500,00

1.500,00

E

1

INSTALAÇÕES
Abastecimento de Água, instate* da rede do

agues de acordo corn o projecto.
2

Drenagem de Águas Residuals, instate* da
rede de drenagem de acordo com o projecto.

3

Electricidade, instalação do rede eléctrica.

4

IT ED, instate* da rede de telecomunicações,

VALOR TOTAL DO BRUTO ACABADO
VALOR TOTAL DA EMPREITADA (CHAVE I
Nola: Valores sem IVA.

41.669,32

Euros

70.599,32 Euros

PROTOCOLO
AÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 29 NO ÂMBITO DO PLANO DE
ACÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMIC° E CULTURAL DA BACIA
DO TÂMEGA

Entre:

IBERDROI.A GENERACIÓN S.A.UNIPERSONAL, pessoa colectiva n.2 A-95-075586 e registada na
Conservatória do Registo Comercial da Província de Biscaia, tomo 3.863, livro 0, folha 199,
Secção 8, página BI-27.059, com sede na Plaza Euskadi 5, Bilbao (Biscaia), Espanha, neste acto
representada por Alejandro Roman Arroyo, maior de idade, portador do documento de
identificação DNI n2 07.960.550-C, e Rafael de Icaza de la Sota, maior de idade e portador do
documento de identificação DNI n2. 16.035.858-M, ambos corn domicílio para efeitos de
notificações na calle Tomás Redondo n2 1, 28033 Madrid, ambos com poderes para
representar a sociedade neste acto, conforme procurações outorgadas por escrituras perante
Notário de Madrid, D. Miguel Ruíz-Gallardón Garcia de la Rasilla, datadas nos dias lode Abril e
26 de julho de 2018, como números de protocolo 1.562 e 3.508, com Sucursal em Portugal na
Avenida da Boavista, Porto, 1767 a 1837, Edifício Burgo 22 andar, código postal 4100-133 e
NIPC 980477689, doravante designado de "Iberdrola".

e

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR, NIPC 506810267, com sede na Rua Dr.
Henrique Botelho, sin, em Vila Pouca de Aguiar, representado pelo Prof. António Alberto Pires
Aguiar Machado, casado, natural da freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Agular,
onde reside, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, ao abrigo da
competência conferida pelo artigo 35.2 n.21 alínea a) e b), da Lei 75/2013, de 12 de Setembro,
doravante designado de "Câmara Municipal";
De ora em diante designadas conjuntamente por "Partes".

CONSIDERANDO:
1. Que a IBERDROLA foi a empresa adjudicatária no concurso público lançado pelo Governo
Português para a atribuição de captação de água, para a produção de energia hidroeléctrica
e concepção, construção, exploração e conservação de obras públicas das respetivas
infraestrutui as hidráulicas dos aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões, e que no dia 30 de Junho de 2014, celebrou corn o Estado Português o respectivo
contrato de Concessão.
2. Que na Declaração de Impacte Ambiental ("DIA") emitida para o projecto, em 21 de Junho
de 2010, com a redacção dada pela alteração emitida em 24 de Novembro de 2010, se
condicionou a concretização do projecto ao estabelecimento de um Plano de Acção com o
objectivo de promover o desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega.
3. Que no dia lode Janeiro de 2014, Sua Excelência o Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia homologou um Acordo relativo ao Plano de Acção previsto na DIA,
subscrito pela IBERDROLA, pela Câmara Municipal ("CM") de Boticas, CM de Chaves, CM de
Montalegre, CM de Ribeira de Pena, CM de Valpaços, CM de Vila Pouca de Aguiar, Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte, que determinou os princípios inerentes aos elementos a incluir no Plano de Acção
previsto na DIA.
4. Que na sequência da assinatura do supra referido Acordo, bem como dos contactos e
negociações entretanto encetados pelas Partes com a Autoridade de AIA deste projecto (a
Agência Portuguesa do Ambiente «APA»), em particular nas reuniões mantidas no dia 9 de
Abril de 2015 entre os Municípios e a APA e no dia 21 de Abril de 2015 entre a APA e a
IBERDROLA, ficou acordado que para efeitos de cumprimento da condicionante 6 da DIA a
IBERDROLA encetara negociações corn os municípios envolvidos, no sentido de articulação
na selecção das acções propostas para integrar o Plano de Acção.
5. Que no dia 8 de Setembro de 2015, em reunião mantida na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte ("CCDR-N"), foi formalizada a adesão do Município de
Cabeceiras de Basto ao Acordo relativo ao Plano de Ação ("PA") assinado em 10 de Janeiro
de 2014.
6. Que nesse mesmo dia e local teve lugar uma reunião do Grupo de Trabalho do Plano de
Acção dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões.
7. Que nessa reunião ficou estabelecido que após a aprovação formal do cumprimento da
Condicionante 6 da DIA pela APA, a lberdrola e os Municípios realizariam reunião bilaterals

coin vista à formalização de protocolos de financiamento para formalizar a transferência
dos montantes acordados para a concretização das ações constantes do PA.
8. Que, durante todo este processo, designadamente nas várias entregas do RECAPE, a
lberdrola deu conhecimento de todos os elementos necessários no sentido de manter a
Autoridade de AIA (APA) informada sobre o ponto de situação em matéria de cumprimento
da condicionante 6 da DIA, dos respectivos avanços verificados, bem como das diligências
realizadas no sentido do cumprimento desta condicionante. Nomeadamente, deu conta
dos esforços realizados no sentido de concretizar a exigida articulação corn os municípios
envolvidos, no sentido de elaborar um documento que, de forma integrada, cumprisse o
objetivo de compensar socioeconomicamente e culturalmente as pessoas e áreas
abrangidas pelo projeto.
9. Que no dia 30 de Setembro de 2015 a APA aprovou formalmente o cumprimento da
Condicionante 6 da DIA e, consequentemente, o respetivo Plano de Ação.
10. Que no âmbito do PA se prevê o financiamento de medidas de natureza compensatória,
exclusivas e conjuntas.
11. Que as ações de natureza conjunta podem ser executadas tanto pelas Câmaras Municipais
como pela lberdrola, estando a sua execução sujeita à aprovação prévia e à fiscalização da
Autoridade de AIA.
12. Que no âmbito do PA está prevista a execução da medida 29 «Realojamento, terrenos
agrícolas e organismos de assessoramento da gestão de indemnizações»,
13. Que a medida 29 tem natureza compensatória conjunta a executar pela lberdrola.
14. Que a operacionalização desta medida obriga à celebração de Protocolos entre a Câmara
Municipal de e a lberdrola.
15. Que a lberdrola e a Câmara Municipal pretendem protocolar os termos e condições do
financiamento de uma ação de realojamento no âmbito desta medida 29, de uma família
afetada pelo processo expropriatório da Parcela A1772, concretizado pela Declaração de
Utilidade Pública ("DUP") emitida ao abrigo do D.L. n2 301/2009, de 21 de outubro.
16. Que esta ação de realojamento resultou da verificação, pela Partes, da necessidade
urgente de concretizar o realojamento desta família, com recurso à medida 29 e às verbas
alocadas à Câmara Municipal no âmbito da execução da referida medida, tendo a solução
merecido concordância expressa por parte da Câmara Municipal, que resulta concretizada
com a assinatura do presente Protocolo.

6-

Que é neste contexto que as Partes celebram o presente Protocolo, o qual se rege pelas
cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
(Objecto)
1. 0 presente Protocolo tem por objecto estabelecer os termos e as condições do
financiamento a conceder pela lberdrola à Câmara Municipal com vista à operacionalização
de uma ação de realojamento de uma família no âmbito da medida 29 do PA.
2. Com efeito, no âmbito do processo expropriatório levado a cabo para a construção do SET
foi identificada a necessidade de garantir o realojamento de urn agregado familiar residente
no município afetado pelo processo expropriatório da Parcela designada por A1772, que /6
não reline as condições socioeconómicas para, pelos seus próprios meios, garantir uma
solução de realojamento.
3. Ao abrigo do presente Protocolo as Partes estabelecem os termos e condições em que será
operacionalizado e concretizado o realojamento do agregado familiar que residia na dita
parcela.

Cláusula Segunda
(Responsabilidade pela Execução da Ação)
1.

A Câmara Municipal será responsável pela execução da ação objeto do presente
Protoloco, assim como pela aplicação das respectivas verbas à execução da mesma, nos
termos e condições estabelecidos no presente documento.

2.

Antes de iniciar a execução da ação a Câmara Municipal terá de entregar à lberdrola urn
documento comprovativo da aceitação por parte desta família da solução protocolada ao
abrigo deste documento.

3.

A Câmara Municipal deverá diligenciar no sentido de promover e concretizar a transmissão
da propriedade do local para onde se concretizará o realojamento para a respetiva família.

4.

A Câmara Municipal compromete-se a concluir o realojamento antes da data fixada pela
lberdrola para a família abandonar a sua habitação, tendo em consideração as
necessidades do projeto, devendo para este efeito a Câmara Municipal ter igualmente em
consideração o cronograma de enchimento da albufeira do AH do Alto Tâmega, que prevê
a afetação desta habitação a partir de outubro de 2020.

Cláusula Terceira
(Obrigações das Partes)
As Partes obrigam-se a:
1. Aceitar e comprometer-se coin os objetivos do PA, nomeadamente garantir a correta
operacionalização da ação de realojamento protocolada ao abrigo da medida 29.
2.

Concretizar a operacionalização desta ação de realojamento de acordo corn os trâmites,
requisitos técnicos e orçamentos expressos na documentação anexa ao presente
Protocolo, que forem aprovadas pelas Partes, contribuindo, em particular, para a execução
física e financeira da ação.

3.

Cumprir com as determinações que possam vir a ser expressas pela APA.

4.

Conservar cópias de toda a documentação relativa à execução das ações.

5.

Responder com prontidão aos pedidos de informação dirigidos pela outra Parte, bem
como facilitar o acesso à documentação que for solicitada.

6.

Manter confidencialidade em relação à informação que lhes for transmitida no âmbito da
execução do presente Protocolo, salvo se a mesma for exigida ou requerida por uma
autoridade pública ou judicial.

7. A Câmara Municipal manterá a lberdrola permanentemente informada da evolução da
ação executada ao abrigo do presente protocolo, devendo para estes efeitos e sempre que
aplicável, a Câmara Municipal deverá enviar fotografias das zonas intervencionadas antes
do início da execução da ação e após a concretização da mesma.
8.

A iberdrola poderá solicitar a realização de visitas sempre que considere necesário para
acompanhamento dos trabalhos e comprovar o cumprimento nos termos estabelecidos no
presente Protocolo.

Cláusula Quarta
(Financiamentos e Reembolsos)
1. As Partes dão por válido o quadro financeiro que consta da documentação anexa ao
presente Protocolo, onde se indica, desde já, o custo de execução da ação de realojamento
concretizada ao abrigo do presente Protocolo.
2. A execução desta ação não está associada a fluxos financeiros adicionais para as Partes,
circunscrevendo-se o financiamento ao montante de € 74.835,28 Euros.

3.

0 Município deverá reembolsar a lberdrola dos financiamentos que receber da lberdrola,
quando os mesmos não forem utilizados para a execução da ação de realojamento
concretizada ao abrigo do presente Protocolo.

4.

0 Município é responsável por assegurar o restante Investimento caso o financiamento
atribuído pela lberdrola não seja suficiente para a integral execução da ação de
realojamento concretizada ao abrigo do presente Protocolo, seja através de capitals
próprios, financiamentos bancários ou recurso a outros mecanismos de apoio, quando
aplicável.

Cláusula Quinta
(Pagamentos e Facturação)
1. 0 Financiamento a conceder pela lberdrola para a concretização da ação de realojamento
ao abrigo do presente Protocolo é limitado ao montante máximo de 74.835,28 Furos, a
executar nos termos estabelecidos na documentação anexa ao presente Protocolo.
2.

A realização de quaisquer pagamentos está condicionada à prévia apresentação por parte
da Câmara Municipal do documento indicado no n.2 2 da Cláusula Segunda.

3.

0 Financiamento atribuído pela lberdrola será realizado através da uma conta bancária
titulada pelo Município criada especificamente para receber estas verbas. O Município
deverá comprovar a titularidade, facultando os elementos Identificativos da conta
bancária. Qualquer alteração aos dados bancários do Município deverá ser
adequadamente notificada á lberdrola, anexando-se a documentação de suporte que
comprove a referida alteração e a nova conta bancária, que também deverá ser criada
especificamente para receber estas verbas. Caso contrário, a lberdrola não será obrigado a
efetuar o pagamento para a nova conta bancária e, ocorrendo o pagamento para a conta
corrente original, este assumirá natureza liberatória. Em qualquer caso, a lberdrola poderá
reter o pagamento correspondente, sem incorrer em nenhum tipo de responsabilidade,
até que o Município comprove inequivocamente a titularidade da nova conta bancária.

4.

Os fundos recebidos ao abrigo do presente Protocolo só poderão ser utilizados para o
financiamento da ação de realojamento concretizada ao abrigo do presente Protocolo. Os
pagamentos far-se-ão através de movimento de transferência bancária ou cheque a partir
da conta bancária indicada no ponto 2.

5.

A lberdrola concretizará os pagamentos do financiamento acordado mediante envio pelo
Município do correspondente ofício de pedido de pagamento, acompanhado da

documentação comprovativa do custo incorrido pela Câmara Municipal com a execução
das correspondentes ações, nomeadamente as faturas do respetivo
Empreiteiro/Fornecedores e auto de medição, sempre que aplicável.
6. Após a recepção dos documentos indicados no ponto 4 supra, verificada a conformidade
dos mesmos, a lberdrola efectuará o pagamento do percentual que lhe corresponder no
financiamento da acção, no prazo máximo de 45 dias.
7.

Recebidos os montantes indicados no pontos supra, o Município efetuará os pagamentos
que sejam devidos aos respetivos Empreiteiros/ Fornecedores dentro do prazo legalmente
estabelecido para o efeito.

8.

Após a realização dos pagamentos indicados no ponto 6, o Município enviará à lberdrola
cópia do respetivo recibo com indicação dos montantes pagos.

Cláusula Sexta
(Isenções e Subsídios)
As partes cooperarão e realizarão os seus maiores esforços no sentido da obtenção de
qualquer ajuda pública ou subsídio, ou para a obtenção de possíveis isenções ou benefícios
fiscais que, em relação ao presente Contrato, sejam permitidos por Lei, suportando cada Parte
os custos próprios das respetivas atividades.

Cláusula Sétima
(Alterações ao Protocolo)
0 presente protocolo pode ser alterado com o consentimento expresso das Partes
outorgantes, devendo as alterações ou quaisquer aditamentos ser formalizadas por escrito e
assinados por ambas as Partes.

Cláusula Oitava
(Notificações)
1.

Para a realização das notificações e comunicações, estabelecem-se os seguintes endereços
e formas de comunicação:

IBERDROLA:
Att: Eng. Sara Hoya (Responsável Ambiental Projecto Tâmega e Representante da
lberdrola na CAA)

Endereço: Avenida Boavista 1837, 39 Andar. Edifício Burgo 4100-133 Porto (Portugal)
Telefone: +351 220.027.919
E-mail: shoya@iberdrola.es (Coin CC para: joz@iberdrolams)

CAMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR:
Att: Antonio Alberto Pires Aguiar Machado (Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar)
Endereço: Rua Dr. Henrique Botelho s/n
Telefone: 259419100; Fax: 259419106
E-mail: geral@un-vpaguiar.pt

2.

Na eventualidade de alguma das Partes alterar os endereços e formas de comunicação,
deverá Informar a outra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da alteração, mediante
envio de carta registada com aviso de receção, sob pena de se considerar válida e efetiva
qualquer comunicação que lhe for efetuada para a morada constante do acordo.

3.

Quaisquer notificações, pedidos e outras comunicações relacionadas com a gestão
administrativa e pagamentos do Protocolo, serão realizados por escrito através do canal
de comunicação eletrónico e seguro implementado para o efeito pela lberdrola. Não
sendo possível, estes devem ser: (i) enviados e-mail (com aviso de receção/confirmação);
ou (ii) enviados por correio (corn comprovativo de receção) para as moradas indicadas
pelas Partes e constantes no presente Contrato.

Cláusula Nona
(Resolução do Protocolo)
1. 0 incumprimento das obrigações assumidas ao abrigo do presente Protocolo constitui
motivo suficiente para a sua resolução, autorizando a lberdrola a exigir a devolução ou
reter as transferências que lhe couberem para financiamento das respectivas acções.
2. A transmissão, por parte da lberdrola, da sua posição no contrato de concessão do SET ao
abrigo do n.9 1 do artigo 27.9 do Contrato de Concessão do SET, quando autorizada pelo
Estado Português, operará a resolução imediata do presente Protocolo, eximindo as Partes
do cumprimento das obrigações assumidas ao seu abrigo, nomeadamente ao nível do
cumprimento do respectivo cronograma de execução e da transferência de verbas.

3.

Caso venha a verificar-se a transmissão da posição contratual da lberdrola no Contrato de
Concessão do SET, competirá ao Estado Português garantir que a Entidade que ocupar a
posição da Iberdrola nesse contrato assumirá todas as obrigações a que a lberdrola se
vinculou aquando da respectiva assinatura, em particular no que concerne à execução do
PA.

4.

A extinção do contrato de concessão do SET, por acordo entre o Concedente e o
Concessionário, por caducidade, por resgate, por revogação ou por rescisão, operará a
resolução imediata do presente Protocolo.

Cláusula Décima
(Suspensão do Contrato)
1.

A verificação de qualquer evento que determine a suspensão da eficácia do Contrato de
Concessão ou da Licença de Produção emitida para o SET, nomeadamente por
decorrência de decisões emanadas por autoridade administrativas ou judiciais,
determinará, também, a suspensão dos efeitos do presente Protocolo pelo respectivo
prazo de suspensão.

2.

A suspensão dos efeitos do presente Protocolo determinará o reajustamento do
respectivo cronograma de execução e financeiro das acções abrangidas pelo mesmo.

Cláusula Décima-Primeira
(Vigência)
O Presente Protocolo vigora desde a sua assinatura até ao momento ern que cessarem todas
as obrigações emergentes do mesmo, nomeadamente da concretização da transferência da
propriedade da ação a favor da família abrangida pela mesma.

Cláusula Décima-Segunda
(Confidencialidade)
Toda a informação que seja trocada entre as Partes no âmbito do presente Protocolo tem
carácter confidencial e, por essa razão, não poderá ser utilizada, cedida ou divulgada a
terceiros sob qualquer forma, seja oral, escrita, electrónico ou qualquer outra, sem o
consentimento expresso da parte que seja ou possa ser afectada pela respectiva divulgação
salvo se a mesma for exigida ou requerida por uma Entidade pública ou judicial.

Cláusula Décima-Terceira
(Proteçá'o de Dados)
Todos os dados pessoais a que as Partes tenham acesso no âmbito da execução do presente
Protocolo serão tratados em conformidade com a legislação ern vigor sobre esta matéria,
designadamente o Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 Geral (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e demais legislação de
proteção de dados europeia ou nacional aplicável.

Os dados pessoais dos representantes das Partes e das pessoas de contacto das Partes são
tratados, respetivamente, pelas entidades identificadas abaixo, que atuam de forma
independente, como partes responsáveis pelo respetivo tratamento.

IBERDROLA

GENERACIÓN Morada: Calle Tomás Redondo, número 1,

S.A.UNIPERSONAL

28033, Madrid, Espafla
Email: DP0@iberdrola.pt
Telefone: (+34) 91 577 65 00
Encarregado de Proteção de Dados: Calle
Tomás Redondo, número 1, 28033, Madrid,
Espaha ou DP0@iberdrola.pt

"Município de Vila Pouca de Aguiar"

Morada: Rua Henrique Botelho, sin
Email: dpo@cm-vpagular.pt
Telefone: 259419100
Encarregado de Proteção de Dados: António
Joaquim Barreiro Lameiras, Rua Henrique
Botelho, sh, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar
ou dpo@cm-vpaguiar.pt

Esses dados pessoais são tratados de acordo com os direitos e obrigações estabelecidos no
Protocolo celebrado, sem que sejam tomadas decisões automatizadas que possam afetar os
titulares dos dados. Assim, os dados serão tratados para efeitos de execução do Protocolo
celebrado, sendo esse também o fundamento jurídico do tratamento, o qual é necessário para
a execução do Protocolo celebrado,

Os dados pessoais são conservados durante a vigência do Protocolo e na medida do
estritamente necessário para efeitos de cumprimento de obrigaçÕes legais ou exercício de
direitos e só podem ser tratados pelas Partes e por terceiros prestadores de serviços a quem
se tenha contratualmente atribuído qualquer serviço relacionado com a gestão ou execução
do Protocolo celebrado ou terceiros a quem tais partes estejam legalmente obrigadas a
comunicar os dados, nomeadamente órgãos oficiais, julgados e tribunais.

Os representantes das Partes e as pessoas de contacto das Partes podem, nos termos
estabelecidos pela lei atual, exercer os seus direitos de acesso, retificação e apagamento dos
dados pessoais e limitar o tratamento, ou solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais a
cada uma das Partes, por escrito, indicando os dados identificativos, endereço ou email de
contacto, motivos do pedido e documentação de apoio, remetendo um documento que
comprove a sua identidade, para as moradas especificadas acima.

Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação em particular,
os titulares dos dados poderão opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. Neste caso, as
Partes cessarão o tratamento dos dados pessoais, a não ser que sejam apresentadas razões
imperiosas e legítimas para esse tratamento, ou esteja em causa a defesa de um direito num
processo judicial que esteja relacionado com o Protocolo.

•Caso considerem que qualquer das Partes não atuou de forma satisfatória perante o exercício
de qualquer dos direitos acima referidos, poderá ser apresentada uma reclamação à Comissão
Nacional de Proteção de Dados ou a qualquer outra autoridade competente.

O Município, no momento da assinatura do presente Protocolo, deverão assinar a declaração
que se junta como Anexo III assumindo os compromissos nela plasmados.

Cláusula Décima-Quarta
(Cláusula ética)
O Município declara e garante que:
1. Conhece, aceita e compromete-se a respeitar os princípios éticos e de
responsabilidade social que integram o Sistema de Governo do Grupo lberdrola e, em
particular, compromete-se a cumprir o Código de Ética do Fornecedor e a Política

contra a corrupção e a fraude publicada no site da lberdrola (www.iberdrola.com), que
declara que leu e que é considerado parte integrante deste contrato.
2. Cumpriu e cumprirá todas as leis e regulamentos relativos â fraude e corrupção de
qualquer jurisdição que possa ser aplicável a qualquer momento, tais corno e sem
limitação: (i) Legislação portuguesa aplicável em matéria de corrupção (ii) a Lei
Orgânica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal Espanhol; (Hi) a Lei do
Suborno do Reino Unido de 2010; (iv) a lei dos Estados Unidos sabre Práticas de
Corrupção no Exterior; e (v) todas as leis promulgadas para implementar a Convenção
para combater o suborno de funcionários públicos estrangeiros em transações
comerciais internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) aplicáveis.
3. Não prometeu, ofereceu, entregou ou pagou e não prometerá, oferecerá, entregará
ou pagará, direta ou Indiretamente, qualquer suborno ou pagamento indevido ou
injustificado, presente, benefício ou vantagem que facilite ou possa facilitar transações
de qualquer tipo, bem como não realizará quaisquer pagamentos Indevidos a terceiros
(incluindo funcionários) que se relacionem, direta ou indiretamente, com este
contrato.
4.

Não prometeu, ofereceu, entregou ou pagou e não prometerá, entregará ou pagará,
direta ou indiretamente, qualquer valor com a finalidade de: (i) exercer influência
sobre qualquer ato ou decisão de terceiros (incluindo funcionários); (ii) obter qualquer
vantagem indevida para o Grupo, ou; (iii) induzir terceiros (incluindo funcionários) a
exercer influência sobre um ato ou decisão de funcionário público, autoridade ou
pessoa com responsabilidade pública, a própria Administração ou outra entidade
pública.

5.

Não tentou nem tentará obter qualquer informação confidencial, nomeadamente
informações indisponíveis para outros concorrentes, quanto a este contrato.

6.

Não prometeu, ofereceu ou entregou e não prometerá, oferecerá ou entregará
presentes ou objetos de valor de qualquer natureza, a pessoas ou entidades que sejam
funcionários públicos, autoridades ou pessoas com responsabilidade pública que se
encontrem em conexão direta ou indireta com a formalização do presente contrato.
Poderá unicamente: (i) oferecer presentes ou objetos, desde que dentro de
parâmetros de razoabilidade, devidamente justificados, que assumam valor simbólico
e desde que tenham uma finalidade comercial legítima, para que, em nenhum caso,

possam vir a ser afetados ou condicionados os atos ou decisões de terceiros, ou possa
constituir objeto de fácil conversão em dinheiro, cumprindo pois todas as regras
provenientes dos bons usos e costumes; (10 incorrer em despesas com refeições
devidas ou relacionadas com a execução deste contrato, com pessoas que não sejam
funcionários públicos, autoridades ou pessoas com responsabilidade pública, sempre
de acordo com todas as leis anticorrupção aplicáveis e com os princípios de
integridade, proteção e ética do Sistema de Governo do Grupo lberdrola, sendo tuna
premissa que tal conduta corresponda a um propósito comercial legítimo. Qualquer
despesa de viagem, transporte ou alojamento que não integrem as despesas próprias
da Contraparte estão sujeitas à exigência de autorização prévia, por escrito, da
empresa contratante.
7.

Não conhece nenhum funcionário público, autoridade ou pessoa com responsabilidade
pública que beneficie direta ou indiretamente do presente contrato.

8. Nem a Contraparte nem nenhuma das suas filiais ou sucursais e, segundo o
conhecimento de que dispõe, nenhum dos seus funcionários, diretores ou qualquer
outra pessoa que age em seu nome (as "Pessoas a si Vinculadas"), está atualmente
(não sendo razoavelmente previsto que venha a ser) suscetível de vir a ser sujeito: (a)
à aplicação de qualquer sanção dos Estados Unidos da América (EUA), imposta ou
publicada pelo Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do
Tesouro dos EUA (OFAC); (b) a decisão ou medida de natureza similar às
anteriormente descritas (I) pela União Europeia; (1i) pelo Tesouro de Sua Majestade do
Reino Unido; (iii) pelo Governo dos EUA; ou (iv) pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas (doravante designadas por "Sanções"). No caso de a Contraparte ou
qualquer outra pessoa a si vinculada ser sancionado, a lberdrola deverá ser informada
de imediato sobre esse facto, sem prejuízo do direito de que a mesma dispõe de
rescisão unilateral deste contrato, sem assumir qualquer responsabilidade ou sanção.
9.

Nem a Contraparte nem qualquer das pessoas a si vinculadas têm a sua sede
estatutária com localização, organização ou residência em qualquer país ou território
que tenha a condição de paraíso fiscal; bem como sobre 51 não recaíram sanções pelas
organizações mencionadas supra, proibitivas da manutenção de qualquer tipo de
relação com esses países.

O incumprimento pelo Município das obrigações emergentes dos parágrafos acima expostos
será considerada uma violaçáo grave para os fins deste contrato. Neste caso, (i) o Município
deverá defender e exonerar de culpa a lberdrola (e qualquer outra empresa do seu Grupo) que
seja afetada, por todos os danos, perdas, responsabilidades, custos, sanções e qualquer outra
quantia de qualquer natureza, incluindo honorários de advogados referentes e causados por
tal violação; (ii) a lberdrola terá o direito de rescisão imediata deste contrato sem
responsabilidade ou sanção; e (iii) o Município será obrigado a devolver todos os valores
recebidos como contraprestação ou retribuição pelos serviços objeto deste contrato,
independentemente da sua natureza ou carácter.
O município no contratará diretamente, nem por intermédio de subcontratação, qualquer
consultor ou terceiro para desenvolver os serviços integrados no escopo do presente contrato
sem o consentimento prévio, por escrito, da empresa contratante e sem um contrato por
escrito que estipule a obrigação, para estes terceiros, de cumprimento das obrigações
Integrantes dos parágrafos anteriores.
Em caso de discrepância entre as disposições do Código de Ética do Município e os parágrafos
anteriores, as disposições desta cláusula prevalecerão.

Cláusula Décima-Quinta
(Resolução de Conflitos)
1.

Com excepção de medidas ou procedimentos cautelares e acções executivas, todos os
diferendos ou litígios decorrentes do presente Protocolo serão exclusiva e definitivamente
resolvidos de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem da
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial).

2.

A arbitragem decorrerá na sede do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial) ou em qualquer outro local
designado pelo árbitro único, com o acordo das partes.

3.

0 Tribunal Arbitral julgará segundo a lei portuguesa.

4.

A lingua da arbitragem será a portuguesa.

5.

Da decisão do Tribunal Arbitral caberá recurso nos termos da lei processual civil
portuguesa.

6.

As Partes obrigam-se mutuamente a colaborar com a actividade arbitral, ajudando na boa
condução da arbitragem, a boa decisão da causa e ao estabelecimento da sua natureza,
internas ou internacionais, bem como a fornecer, no curso do processo, todos os

documentos e as provas relevantes em cada momento. As Partes deverão ainda
disponibilizar prontamente, sempre que necessário, os montantes e importâncias que o
Tribunal lhes exija, bem como cumprir a sentença arbitral proferida, quando esta se torne
definitiva.

ANEXOS:
I.

Projeto da Ação;

II. Orçamento;
Ill. Declaração Proteção de Dados e Aviso de Privacidade.

Porto, 9 de agosto d 2019,

Pela IBERDR

Pelo Município de Vila Pouca de Aguiar,

Alejandro Román Arroyo

António Alberto Pires de Aguiar Machado

Rafael de lcaza de la Sota

NEXO 1

PLANTA DE COBERTURA
ESC. -..200

ALÇADO PRINCIPAL
ESC. 1.100

PLANTA DO PISO

ARCH TAME

Capeludos de Aguiar

arquitechn e engenharia, Ida

5
Obra de construção de habitação unifamiliar

PLANTA DE APRESENTAÇÃO
ESC. 1.100

Rua do, Ilornbeiro2 VeWatartot
N. RC 091,0420.101 014,00
14 030 407 44a

< 0112019

11100

ARQUITECTURA- LICENCIAMENTO
PROJETO PROPOSTO

1

9,10
1,95

,40,-

3,50

1,40

1,70
2,90
1 00
—

-,-1,05

•

6,10
3,50

9,00
3.60

6.10
60
3,20

1,40
o
5.80

1,10

2,40

1,40

•
.1"

2,40

1,80

Jr.- 0,80 if

4,20

•
5,60

12,60

ARCHITAME

Capeludos de Aguiar

01/2019

Obra de construção de habitação unifamiliar

1/50

arquitectura e engenharia, Ida
4e,BeinbCra:V4ogrlec
N., RIC C.a
la MCA D714¢

ARQUtTECTURA-LICEN tAMENTO

PLANTA DE TRABLAHO
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ANEXO 2

CONSTRUÇÃO DE UMA IIABITAÇÃo UNIFAMILIAR
CAPELUDOS DE AGUIAR
- VILA POUCA DE AGUIAR -

MAPA MEDIÇÕkS F. 0111)AMLNTO

O preço global da empreitada será de setenta mil quinhentos e noventa e
nove euros e trinta e dots cêntimos (70 599,32 C), ao qual acresce o valor
do IVA.

- CONSTRUÇÃO DE UMA I IABITAÇÃO UNIFAMILIAR
- CAMILUDOSI DE AGUIAR
- VILA POUCA DE AGUIAR -

Descrição

Mg° I

j Quaid.

Lint

RABALHOS PREPARATÓRIOS

Pmullà doi
Furos

Valor
Enron

ESTALEIRO
muldzaço0 0 desmolalizaçâo de equipain unto
boor corno montagem de intalações pravisorias
nomoadannutle: Instulação pura ri Fiscoliração,
arniazeno cio niatorioio, equipantentos o
kl(18111811i05, Instittações pain serviços n para
possoisi, instotaçãos sontrarias, rodas
previserlau, ribasiedmonlo de antra,
saneamento, elocIdddade, lupines, vetinçoos.
acessos o cliculações.

1.00

PAINEL INDICATIVO
2

minento o cofocação do patriot com
frisme,...
indicação du ohm, do anode corn as normas
do municIpto.

1,00

un,

1,00

in.

000,00

600,00

1,00

on.

760,00

760,00

11,30

in3

60,00

678.00

10,30

m3

180,00

1.054,00

12,10

m3

160,00

2.1713,00

/1,60

013

180,00

810,00

ESTABILIDADE

ACONDICIONAMENTO DO TERRENO
Escavação eroti Morro do Imam°, porn uma
excreta Implanlaçâo da ohm, para Implantaçào
de sonatas o vigas do fundnção e/ou éntéls, ern
siburtura do caboucos paw ImplantoçAo das
fundações ran terreno do qualquer naturoza.
Inclulndo reposição do limas o compaclaçâo,

burn comoo trompode do prodidos sobrantes
a vandotuo.

2

Drenagem

DRENAGEM
Iodas as Aguas freállcas ern

lodos os pavimontos térreos, incluindo
colocação de dreno a IniparmnabSização do
muro de supode, do acordo corn o projelo.
ESTRUTURA

3

Both do Imprzza 016170 (BIG) corn 10cin de
espessum, no sobreleito das fundaçons, nos
midrib's elomontos: Sapatas continuos,
isoladas e vigas de fundaçáo ofou BIM's, do
acordo corn o projeto.

4 Boião armada ern stipalas do fundação
(isoinlas e continuos), Incluindo bolGo 625130
lUdrolugarlo, cobagern o armsforas ora aço

g

A400NR, de acordo com o projeto.
Botão armado aro vigas do fundação, incluindo
bolào 626/30 Ndrolugado, armadoras em aço

MGM, cofragom o duscofragcm. de acordo
coral o projeto.

o

Betão armada ern ',tiaras, Incluindo begin

025/30, annaduras em aço WORN, colragern
e door:onager», do ncordo corn o projeto.

- CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
CAPELUDOS DE AGUIAR- VILA POUCA DE AGUIAR -

7

Lap: aligeiraria cIo rés do cliân, assim corno
rrigum maciçarannto imcessinio. consfiluldas

poi violas pre•Ialnicralas o blocos do
alkjeirroneirlo r.orrimIcos, armaduras do
clisbibuiçáo e conlinuldarle em iço AMIONR,
belho complcoundm G20/25 0125), coírogorn o
Isolomenlo no mini ruo do fr

CIII GUIll

EPS Sou
113,40

012

40,00

4,53m0

128.72

rn2

40,00

5.080,80

128,72

012

45.00

5.202,40

corn o projecto.

10,40

1113

180,00

1.872,00

Pilar am (amino,

1,00

on

160.00

150,00

10 cm IA mineral, do acordo corn o projeto.
o

Lap) aligeirada do Iola do rés do chão
(assumindo roupa cornija do 30cm), assim corno
algurn innclçamento nocossfulo, consfiluidas

pro vIgolas pré-lainicarlos o blocos do
aligelramonlo caránlIcos, armadillos do
distribuição it conlinuldarlo cm fico A400NR,

hobo complemental 020/26 (112h), cofranern o
Isolainerdo no minima do O cm corn EPS etou
10 ern lã minorei, do acordo com o projolo.
g

Laic aligoirada do cobortura (assumindo 1111111
Inclinação de 25%), assim como 0191101
Inaciçamento nocessárlo, constiluldos por
vloolas pré.fabricadas o blocos do
aligeiromerdo cerâmicos, armaduras do
clishibuIção o conlinuldade ern aço A400NR,
boião complemental 020/25 (1125) e colragom,
de acordo corn o projeta (medido no horizontal).

10 Bolâo armado am vigas da °stratum n
cobodura. Incluindo bairro G26/30 (030),
armaduras owl aço A400NR, colragem
dascofragem, fwações e neuntivos, do acordo

11

- CONSTRUÇÃO I)E UMA I IMITAÇÃO UNIFAMILI AR - CAPELUDOS DE AGUIAR
- VILA POUCA DE AGUIAR -

AROURECTURA

ALVIINARIAS
Fornechnento o rissentamento do pa redo

2

3

exterior em Moro termini, de 75 cm

105,00

n12

20,00

3.300,00

Fornecimento o assentaniento do olveuerins
ern parades simples, corn tijoio vazado de
0,11m, assente Col patellae illtelblea.

81,00

in2

16,00

1.296,00

Feiner/meld° e °smear] do emote em NO10,
do neordo corn o projecto

2,00

tin

45,00

00,00

120,72

m2

16,00

2.027,52

126,72

in?

30,00

3,001,60

Imo

on

1,200,00

1.2011,00

45,50

m2

30,00

1.365,00

do novelo Ole o projecto,

30,00

m2

30,00

1.140,60

Revestimento dos pavimerdos exteriores com
mosaicos cerAmbro nritIdenapante e mitigate.

10,00

m2

35,00

350,00

Revestenento do paredes orderlems corn
pIacagem de granito de Um do espessura.

1700

m2

35,00

595,00

Merida bancada, de acordo com o projeclo.

58,10

in2

30,00

1.743,00

Colocaçáo do ststerno do tipo 'ET1CS" com
0,08m de opossum, (cote de liseção do pintas
do isolamonto, Isolamento 161mko, camadas
do adesivo em pasta com fibre de vidro,
lOdióitiilo, lade ern filou do vidro o Wince de
acabamento), com acabamento dos cornijas,
do acordo com o mkt°.

165.00

in?

35,00

5.775,00

COBERTUR AS
4

6

Rolmlarizirefto das rajas do cobertura, com
beléo levo, incluirido lorneelmenlo o aptcaeão
do isolamento tindeo O ern no laje de colieduru
da habilaçAo.

Forneeimento o epEcnedo de tattle tipo Iona,
Incluindo lorneelmanto o apticaçéo do lodo o
maloriat assim come lodes os trabalhos
necessaries (nedido on horizontal), Incluindo
drenngens.

a

Fornocimonlo e assentamento de colones,
cedas e lobos do queda para °memento do
Antios pérvInis um oluminio e/ou chapa zincada,
de aCOld0 com o projecto.

DIVERSOS

1

ACABAMENTOS
Revestimento dos pavImentos Interior/is com
moats coremico. Incluindo rodapé, do
accede como projecto.

2

Revestintento dos privimantos Interiores Cole
tipo lutuante", Incittindo rodapé,

5

Revestimento de paredes do Instalações
sanitárias com azulejos o parlo da cozinha na

o

- coNsTiulljko

DE UM I IABITAÇÃO UNIFAMILIAR •

- CAPELUDOS DE AGUIAR
- VILA POUCA DE AGUIAR -

7

Wives[moot° das parades liderloreo o lulus oro
retruco nroado ou gassy, do acouto coin o
projecto.

361,00

in2

0,00

3.010,00

6,00

on.

250,00

1.250,00

1,00

tin,

950,00

050,00
1,150,00
350,00

CARPINTARIA
Fornedinento e assentomonto do portas
Modules do abrir, pro-labricarlas, folheadas o
madeba do castanho pain onsiernIzar,Inclatorto
mos e utraintçoes our inadelra maclça Idêntica,
envernRamento,

(wagons,

fechaduras,

puxuriores, aia aço Inox escovado Upo Ohre,
treubSólios e ormolus, rima espera ntelMen
coin kilo do borrocha, fixo tiro pavimonio, ass in
conto protecerio ern chapa faux, na envolvóncla
do puxador o base da porto coin 0,20m do
Onto a lode o desenvolvInumlo, do acordo
com 000001101os, mapa do acabamentos,
projecto e caderno de encaajos,
9

Fornedmonto o assentamento de roupellos em
madeira lotheada de costanbo Bohm ostrutura
maclça dci madelra do castanho, desde o ditto
ate ao teeth, Inc!libido prateleiras Intoriores e
Vain para cabidos, envernizamento, forragens,
puxudores o todos or; Irobalbos Inerentes e
acessódos, de acordo com pormenoros, Mona
de acabamentos, projecto o caderno do
encargos.
cool 200 X
0,60 x 2,40nt

1,00

tin.

1.150,00

0,60 x 2,40m

1,00

on,

350,00

pinata Junta corn 1,40 X 2,00f11

1,00

on,

760,00

760,00

Janata dupla com 1,40 x

5,00

un.

380,00

1.900,00

Janata duple com 0,80 x 0,60m

2,00

tin.

210,00

420,00

1,00

un.

1100,00

000,00

SERRALHARIA
lo Fornecimento e assentamento do catóihmIns
extedores ern alumInb Encode de cor it dillalr
coin vklro dap, executadas em perils do
alumlnlo coin coda téntilco, incluindo lofts as
formons, puxadores, molas de pavImanto,
acessórios o remotes, de acordo corn magi do
acabamentos, projecto o caderno cio encargos,
assim conic) Unla espeta inetalica com into do
borracha, lixo no cbáo, por folha, com estores
exteriores.

11

Fornechnento o assentamento de poste oxletior
om aluntInlo lacado do cor a dIfinli, de acordo
com o projecto,
poda 1,00 x 2,00m

- CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
CAPELUDOS DE AGUIAR
VILA POUCA DE AGUIAR -

12

Furnocimenlo e asSolliall141110 tia lobos cio rico
inOX tin oxausláo do parede (lupin com Inclusáo
do 1i:01,111101110 tórmko, corn 30cin do diómolre,
lircluindo lodos os acessódon, remotes.
capecoles am lininas do aço Inox e lotto!: Mi
trabalhos InoronInn de flernito c0111 o projecto.

13

9,00

in 1.

36,00

315,00

323,00

012

8,00

2,5114,00

500,00

PINTURA
Pintura do paredes a inatos InteiblOS coin Hula
plásilca corn dims demãos, de cotes o
do acorria COM o projecto.

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
4 Foriadmento o assentanionlo do 1044
simItária lino "Valadares" modelo ri definir, na
cor bronco, em sanilas. Incluindo acessórios,
tempos do sanha de mesma siblo e ligaçóos e
lomeiais lipo %Moe'. sires VgaCóos, do 40100
cam pormenores, projecto o caderno de
encargos.
2,00

on.

250,00

Sault°

2,00

on

250,00

500,00

Bld6

1,00

on. '

250,00

250,00

Cinivoldi

1,00

IM.

600,00

600,00

1,00

lio.

1,00

Lavalõilo individual

E

INSTALAÇÕES
Abastecimento de Ague, Inslataçõo da redo do
000,00

800,00

on

1.100,00

1.100,00

1,00

on,

3.000,00

3.000,00

de Lieu:do corn o projecto.

1,00

on,

450,00

450,00

5

Pró Inslalaçáo do Aquedmento central.

1,00

OIL

1.500,00

1.500,00

6

Arranjos Exterionis

1,00

un.

1.600,00

1.500,00

Aguas do acordo corn o projecto.

2

Menem' de Agues Residuals, Inslalação de
redo do drenagem de KW& COM o projoclo.

3

Electricidade, inslalaçim do redo (*widen.

4

11 ED, Instalação da rodo do telecomunIcações,

VALOR TOTAL DO BRUTO ACABADO
VALOR TOTAL DA EMPREITADA (CHAVE
Nola; Motes SOM IVA.

41,689,32

Euros

70,599,32 Euros

ANEXO 3

IBERDROLA
ANEXO III (Protocolo - Ação de Operacionalização da medida 29 no âmbito do Plano de Ação
Para o Desenvolvimento Socioeconomic° e Cultural da Bacia do Tâmega)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR, NIPC 506 810 267, com sede na Rua Henrique
Botelho, em Vila Pouca de Aguiar, representado pelo António Alberto Pires de Aguiar Machado,
casado, natural da freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar, onde reside,
Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, ao abrigo da competência conferida
pelo artigo 35.2 n.21 alínea a) e b), da Lei 75/2013, de 12 de Setembro ("Município"), em relação
ao Protocolo - AÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 29 NO ÂMBITO DO
PLANO DE ACÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO E CULTURAL
DA BACIA DO TÂMEGA - celebrado corn a IBERDROLA GENERACIÓN S.A.UNIPERSONAL,
("Iberdrola" ou a "Sociedade").

DECLARA
Que são verdadeiros os dados pessoais fornecidos (nome, apelidos, endereço de e-mail,
a).
contacto telefónico, cargo no Projeto/Protocolo) dos seus trabalhadores, necessários para a
gestão do Protocolo.
b).

Que se compromete a mantê-los atualizados durante a vigência do Protocolo, de maneira
a que correspondam à situação real.

c).

Que, antes de fornecer os dados pessoais dos seus trabalhadores à lberdrola:
(i)

informou os seus trabalhadores e subcontratados sobre o aviso de privacidade
anexo a este documento;

(ii)

obteve dos seus subcontratados o compromisso e a garantia de terem informado
os seus trabalhadores, e terem recolhido os seus dados, nas mesmas condições.

Data: .9 de agosto de 2019,

O Município:

AVISO DIE PRIVACIDADE
IBERDROLA GENERACIÓN S.A.UN1PERSONAL, ("lberdrola" ou a "Sociedade") compromete-se a
proteger a sua privacidade e a garantir o cumprimento da legislação de proteção de dados
pessoais e, em concreto, que os seus dados pessoais será'o tratados: de forma lícita, leal e
transparente; para as finalidades determinadas, explícitas e legítimas; apenas se for adequada,
pertinente e limitada ao necessário relativamente ao tratamento; exata, atualizada e apenas
durante o tempo necessário para as finalidades do tratamento; garantindo a sua segurança.
De acordo com o disposto na legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais,
concretamente no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, informamos sobre o
tratamento dos seus dados pessoais durante a relação contratual da sua entidade empregadora
com a lberdrola ou com subcontratantes da lberdrola e após a conclusão do mesmo.
Deve ler este aviso e, se aplicável, as suas atualizações, com o intuito de conhecer a finalidade
do tratamento dos seus dados pessoais e circunstâncias do mesmo.
Que dados pessoais recolhemos e tratamos?
As categorias de dados pessoais que podemos tratar são as seguintes: -; os relativos a nome,
apelidos, endereço de e-mail, contacto telefónico e cargo no Projecto/Protocolo dos
trabalhadores necessários para a adequada gestão do Protocolo.
Não se recolhe nenhum dado pessoal que não seja necessário conforme as finalidades do
tratamento informadas.
Quem é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoals?
Identidade: 113ERDROLA GENERACIÓN S.A.UNIPERSONAL.
Endereço: Calle Tomás Redondo, número 1, 28033, Madrid, Espafia.
Dados de contacto do Encarregado de Proteção de Dados: Calle Tomás Redondo,
número 1,28033, Madrid, Espana ou DPO(Vberdrola pt
Corn que finalidades tratamos os seus dados?
Os dados pessoa is que nos facultar serão tratados com as seguintes finalidades:
1. Cumprimento das obrigações legais e contratuais da Sociedade, em relação ao
Protocolo do qual este documento forma parte como anexo.
Qual é a legitimidade para o tratamento dos seus dados?
O fundamento jurídico para o tratamento dos seus dados para a finalidade indicada na questão
anterior é o cumprimento das obrigações legais da Sociedade e a execução do contrato.
Como recolhemos os seus dados pessoais?
Os seus dados pessoais são recolhidos através de um representante da sua entidade
empregadora que os insere na aplicação informática que gere essa informação, a fim de
coordenar as atividades empresariais e as demais finalidades acima indicadas.

Durante quanto tempo conservamos os seus dados?
Os dados pessoais facultados serão conservados durante o prazo necessário para cumprir com
as nossas obrigações legais e, ern todo caso, até ao final da vigência do Protocolo que a sua
entidade empregadora mantenha com a Sociedade ou com os subcontratantes da Sociedade.
Após o término do prazo, os dados facultados serão conservados até que tenha decorrido o
prazo de prescrição relativo aos direitos que possam fundamentar ações judiciais.
A quem se comunicarão os seus dados?
quando seja
Os seus dados pessoais serão comunicados a terceiros e organismos oficiais
no
cumprimento
necessário para a execução do Protocolo com a sua entidade empregadora; (ii)
de obrigações legais da Sociedade; ou (iii) para cumprir com solicitações de autoridades públicas
ou judiciais.
Da mesma forma, os seus dados poderão ser acedidos por prestadores de serviços externos para
prevenção de riscos laborais ou prestação de serviços informáticos. Com todos eles,
subscrevemos os contratos legalmente exigidos, nos quais garantem o cumprimento das suas
obrigações como subcontratantes.
Quais são os seus direitos?
Tem o direito de aceder aos seus dados pessoais objeto de tratamento, bem como solicitar a
retificação dos dados incorretos ou, se aplicável, solicitar o seu apagamento quando os dados
não forem necessários para as finalidades que foram recolhidos, além de exercer o direito de
oposição e limitação ao tratamento e de portabilidade dos dados, se aplicável, com a exceção
de que devam continuar a ser tratados por razões legítimas ou no exercício de ações ou defesa
contra possíveis reclamações.
Poderá enviar os seus pedidos de exercício de direitos de forma gratuita e anexando sempre
uma cópia do seu documento de identificação ou outro documento equivalente, dirigindo-se ao
encarregado de proteção de dados nos endereços indicados anteriormente.
Caso não tenha obtido satisfação no exercício dos seus direitos, terá direito a apresentar uma
reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Outra Informação
Implementámos as medidas técnicas necessárias para proteger os seus dados contra perdas
acidentais, acesso, uso e divulgação não autorizados. No entanto, apesar da implementação
diligente de tais medidas, o utilizador deve saber que as medidas de segurança não são
intransponíveis. A iberdrola não é responsável por ações de terceiros que, violando as referidas
medidas, acedam aos mencionados dados.
Estabelecemos procedimentos para qualquer incidente de segurança de dados.

