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Nº21 –  Reunião Ordinária da 

Câmara   Municipal  de  Chaves  

Realizada no dia 30 de setembro 

de 2021. --------------------- 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, nesta 

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

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

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

as presenças dos Vereadores, Sr. João Carlos Alves Neves, Sr. Dr. 

Francisco António Chaves de Melo,  Sr. Arq. Carlos Augusto Castanheira 

Penas, Sra. Eng.ª Paula Fernanda da Mota Chaves, Sr. Eng. Victor 

Augusto Costa Santos, Sra. Dra. Maria Manuela Pereira Tender e comigo, 

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

 

 

Pelo Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram catorze 

horas, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia previamente 

elaborada e datada de vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e 

um. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

 

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

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

tendo começado por cumprimentar os membros do órgão executivo 

municipal e desejar a todos votos de boa saúde. --------------------- 

Felicitou todos os eleitos para os diferentes órgãos do município e 

das freguesias, bem como um excelente mandato autárquico, que possa 

contribuir para o incremento do bem-estar das respetivas populações 

locais. ------------------------------------------------------------ 

Disse ainda querer condenar veementemente todos aqueles que durante o 

período eleitoral, pré-campanha e campanha autárquica, cometeram 

excessos de linguagem e atacaram gratuitamente e, muitas vezes, de 

forma malévola, alguns candidatos autárquicos, particularmente o 

candidato a Presidente de Câmara Municipal, particularmente nas redes 

sociais e no espaço mediático, usando perfis falsos e criando e 

disseminando  insinuações e mentiras, como aquela que foi publicada, 

a quatro dias do ato eleitoral, no jornal “Público”. ---------------- 

Seguidamente, o Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo 

Municipal dos assuntos identificados infra, relacionados com a 

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

a) “Posto de Turismo do Alto Tâmega celebra o seu primeiro aniversário” 

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

nota que o Posto de Turismo do Alto Tâmega comemorou no pretérito dia 

17 de setembro, o seu primeiro aniversário. Tendo estado de portas 

estão abertas para quem quisesse visitar as instalações e festejar. - 

Neste primeiro ano de existência do Posto de Turismo do Alto Tâmega, 

apesar de todos os constrangimentos decorrentes da COVID-19, para o 

setor do turismo, e mesmo estando encerrado durante dois meses, 

passaram por estas instalações cerca de 11 mil visitantes/turistas. - 

Foi um ano bastante atípico, mas ainda assim com resultados muito 

positivos para a região do Alto Tâmega. ----------------------------- 

b) “Escola Superior de Saúde já é uma realidade” - Sobre este assunto, 

o Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que o Conselho de 

Ministros aprovou, no passado dia 16.09.2021, alterações ao 
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reconhecimento de interesse de três instituições privadas… no caso da 

Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa — Alto Tâmega, 

as alterações foram no seu projeto educativo e no nome: A instituição 

passa agora a chamar-se Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha 

Portuguesa — Alto Tâmega. ------------------------------------------- 

c) “Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso” - Sobre este assunto, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que a arquitetura do 

MACNA e sua paisagem envolvente foram inspiração para atividades de 

pintura, escultura e desenho desenvolvidas entre julho e setembro. -- 

O Município de Chaves promoveu, de julho a setembro, três atelier’s 

de introdução à linguagem da arte contemporânea, sob a temática "O 

diálogo das três artes no MACNA: pintura, escultura e desenho envoltas 

pela arquitetura e a paisagem", nos quais participaram gratuitamente 

cerca de meia centena de pessoas de todas as faixas etárias. -------- 

As atividades, constituídas por seis sessões e desenvolvidas em fins 

de semana, foram orientadas pela artista plástica e professora 

convidada na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Minho, 

Virgínia Mota, também autora de importante labor artístico, 

nomeadamente com exposições em diferentes contextos, quer no país, 

quer no estrangeiro. ------------------------------------------------ 

No âmbito da arte contemporânea foi explorada a relação entre a 

arquitetura e a paisagem através de expressões pessoais subordinadas 

a temas específicos estabelecendo desta forma diálogos com a paisagem 

e a arquitetura envolventes, pelo desenvolvimento e análise de 

conceitos e exercícios práticos. ------------------------------------ 

Foi ainda proporcionado a todos os participantes visitas guiadas às 

exposições patentes ao público no Museu de Arte Contemporânea Nadir 

Afonso. ------------------------------------------------------------ 

d) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula o flaviense Patrick Videira, atleta da Fortunna Maia, pela 

conquista da última etapa da 19ª edição da Volta à Galiza, uma prova 

que contou com a participação de 16 equipas. ------------------------ 

Pela segunda vez consecutiva, Videira trouxe para Portugal a camisola 

da montanha, cumprindo os 125 quilómetros de um percurso marcado pela 

exigente subida até Garita da Herbeira, um dos pontos mais altos desta 

Volta. ------------------------------------------------------------- 

e) “Semana Europeia da Mobilidade” - Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que de 16 a 22 de setembro 

foram diversas as iniciativas de sensibilização realizadas no âmbito 

da Semana Europeia da Mobilidade, este ano sob o mote “Mova-se de 

forma sustentável. Seja saudável” e promovidas pelo município de 

Chaves, em colaboração com instituições parceiras no projeto. ------- 

As ações, dirigidas a todos os cidadãos, tiveram como objetivo alertar 

para a necessidade de implementação e utilização de transportes 

sustentáveis, que protejam o clima, a saúde e o bem-estar de todos. - 

Estas iniciativas levaram os flavienses a participar nas várias 

atividades, desde passeios de bicicleta pela ciclovia, sessões 

musicais nos Transportes Urbanos de Chaves, aulas de dança e ações no 

âmbito da saúde, o que demonstrou uma adesão cada vez maior para as 

questões relacionadas com as diferentes formas de mobilidade. ------- 

Ainda no âmbito da iniciativa, e para incentivar as deslocações 

pedonais e de bicicleta, foram colocados, de forma fixa, mapas 

informativos de distâncias pedonais em 18 paragens dos Transportes 

Urbanos de Chaves, no centro da cidade. Foram também colocados, de 

forma temporária, em cinco parques de estacionamento no centro da 

cidade e instalados cinco parqueamentos de bicicletas nas escolas 
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secundárias Dr. Júlio Martins e Fernão de Magalhães, na Escola Superior 

de Enfermagem e no Campus da Água- Aquavalor. ----------------------- 

Também no dia 21, foi promovida pela Escola Superior de Enfermagem da 

Cruz Vermelha Portuguesa do Alto Tâmega, nos Largos General Silveira, 

Monumento e na Madalena, uma palestra intitulada ‘’Move-te pela tua 

Saúde’’, de forma a sensibilizar a comunidade para a importância de 

hábitos de vida saudável, particularmente a atividade física como 

determinante da saúde. ---------------------------------------------- 

No âmbito da mobilidade urbana nas Escolas, a PSP através do projeto 

“Escola Segura” esteve presente na EB N.º 5 de Casa dos Montes, EB1 

N.º 1 de Santo Amaro, EB1 N.º 3 do Caneiro e Centro Escolar Santa 

Cruz/Trindade, esclarecendo os alunos sobre a importância da 

sustentabilidade ambiental e combate à poluição. -------------------- 

O “Dia Europeu Sem Carros”, celebrado a 22 de setembro, foi marcado 

pela disponibilização de bicicletas, animação de rua e animação 

musical no interior dos Transportes Urbanos de Chaves, pela Escola de 

Música e Ballet Mozart. --------------------------------------------- 

f) “Exposição “Da Figuração à Abstração” no Museu de Arte Contemporânea 

Nadir Afonso” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, deu nota que abriu ao público, no passado sábado, dia 11 de 

setembro (sábado), no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

(MACNA), o terceiro e último momento expositivo intitulado “Da 

Figuração à Abstração”, com obras de Nadir Afonso pertencentes a 

diversas coleções institucionais, nomeadamente ao Museu Nacional de 

Soares dos Reis, ao Atelier-Museu Júlio Pomar, ao Centro de Arte 

Moderna– Fundação Calouste Gulbenkian, à Fundação Millennium BCP, à 

Fundação de Serralves e à Fundação Nadir Afonso. -------------------- 

Integrado na efeméride do centenário de nascimento do mestre flaviense 

Nadir Afonso, e no âmbito do programa comemorativo Nadir Afonso, entre 

o local e o global, o município apresenta uma coleção que coloca lado 

a lado alguns autores influentes no percurso artístico de Nadir Afonso, 

com especial incidência nos anos de formação na Escola Superior de 

Belas-Artes do Porto: Dordio Gomes, Fernando Lanhas, Júlio Pomar e 

Júlio Resende. ------------------------------------------------------ 

No dia de abertura, a exposição contou com entrada gratuita e uma 

visita guiada proporcionada pela curadora Maria do Mar Fazenda. ----- 

Esta mostra expositiva estará patente ao público até ao dia 5 de 

dezembro de 2021, de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 

às 19h00. ----------------------------------------------------------- 

g) “Espetáculo Etnomusical alusivo ao tempo das Invasões Francesas 

animou a noite flaviense” - Sobre este assunto, o Senhor Presidente 

da Câmara, Nuno Vaz, deu nota que no passado sábado, dia 11 de 

setembro, o Largo da Lapa e a envolvente do Forte de S. Francisco 

foram palco de um espetáculo Etnomusical alusivo às invasões 

francesas, por ocasião dos 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte. O 

evento contou com a participação de mais de duas centenas de 

espectadores, em cumprimento das normas vigentes de saúde pública. -- 

Inserido no projeto “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos 

de história, arquitetura e cultura”, cuja a ação foi calendarizada em 

abril do corrente ano, a encenação teatral ao som da música tradicional 

portuguesa, com gaitas de foles, pauliteiros e zés pereiras, ficou 

marcada pelos aplausos calorosos do público no decorrer do espetáculo, 

com destaque para animação das personagens à época e para o espetáculo 

pirotécnico de fogo preso nas muralhas do Forte de S. Francisco. ---- 

O evento, realizado numa vertente pedagógica e histórica, colocou em 

evidência a importância do Forte de São Francisco, numa partilha da 
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herança cultural que se preservou até ao tempo presente e de que Chaves 

e os flavienses tanto se orgulham. ---------------------------------- 

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. -------------------------- 

h) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a equipa flaviense dos «Fronteiros de Chaves» por terem 

concluído a mítica prova Norcha Adventure Race 2021, um evento 

internacional multidesportivo para os amantes do desporto extremo e 

de sobrevivência, na qual participaram 80 atletas de 30 equipas 

oriundas de vários países. ------------------------------------------ 

i) Nota de congratulação - Sobre esta matéria, o Município de Chaves 

congratula a atleta flaviense Ema Sousa por ter subido ao pódio mais 

alto com a conquista da medalha de ouro, na categoria Cadetes Pares 

de Dança com Diogo Carvalho, no Campeonato da Europa de Patinagem 

Artística da Europa que se realizou de 2 a 11 de setembro em Riccione, 

Itália. ------------------------------------------------------------ 

De entre os vários escalões onde a comitiva portuguesa participou 

destacam-se as 9 medalhas alcançadas (2 medalhas de ouro, 2 de prata 

e 5 de bronze) bem como os resultados de cada atleta que elevaram o 

nome e a qualidade de Portugal nesta modalidade desportiva. --------- 

 

 

II - INTERVENÇÃO DO VEREADOR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, ARQ. CARLOS 

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

Usou da palavra, o Vereador do Partido Social Democrata, Senhor Arq. 

Carlos Augusto Castanheira Penas, tendo começado a sua intervenção por 

cumprimentar e formular votos de boa saúde para todos os presentes. -  

De seguida, associou-se, em seu nome e do “PSD” aos votos de 

congratulação apresentados, anteriormente, pelo Presidente da Câmara.  

Seguidamente, apresentou as suas felicitações ao Senhor Presidente da 

Câmara pelos resultados eleitorais obtidos nas eleições autárquicas, 

realizada no pretérito domingo e aproveitou ainda a oportunidade para 

desejar ao Senhor Presidente e ao Executivo que tomará posse os maiores 

sucessos que serão também os sucessos de todos os flavienses. ------- 

Terminando a sua intervenção, deu nota que todas as campanhas 

eleitorais são vertidas de alguns excessos, relativamente ao artigo 

do jornal “Público” que o Senhor Presidente da Câmara referiu, o “PSD”, 

não teve nada a ver com a sua publicação, sendo certo que como 

Presidente do “PSD” será sempre o responsável. ---------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo agradecido os votos de 

felicitação, em nome de todas as candidaturas autárquicas, e agradecer 

a todos os que participaram na respetiva campanha eleitoral de forma 

digna e elevada. ---------------------------------------------------- 

 

 

III - INTERVENÇÃO DA VEREADORA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA, DRA. MARIA 

MANUELA PEREIRA TENDER. --------------------------------------------- 

Usou da palavra, a Vereadora do Partido Social Democrata, Senhora Dra. 

Maria Manuela Pereira Tender, tendo começado a sua intervenção, por 

saudar cordialmente todos os presentes. ----------------------------- 

De seguida deu os parabéns, primeiro, ao Senhor Presidente da Câmara 

e depois, a sua equipa e a todos os eleitos não só para a Câmara 

Municipal, mas também, para as Juntas de Freguesia, Assembleia de 

Freguesia e Assembleia Municipal, desejando um excelente mandato e 

formulando votos de bom trabalho a todos os eleitos. ---------------- 
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Espera que haja um espírito de harmonia, cooperação, tolerância e 

compreensão entre a maioria e a oposição, sendo sua opinião que a 

oposição tem o direito e dever de propor e apresentar sugestões e 

ideias, pois se a crítica for construtiva é bem-vinda e benéfica. --- 

O povo é soberano, os flavienses foram chamados a pronunciar-se e 

deram ao Senhor Presidente uma grande vitória e, portanto, mais uma 

vez formula votos de bom trabalho. ---------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara Municipal, tendo agradecido, em nome de todos os 

eleitos do Partido Socialista, as felicitações e votos de bom trabalho 

que lhes foram endereçadas. ----------------------------------------- 

Disse, ainda, o Senhor Presidente da Câmara eleito que a democracia 

faz-se com todos aqueles que querem intervir de forma democrática na 

sua comunidade, sendo valorizada se a postura dos intervenientes no 

espaço público/político for dialogante, digno e elevado, discutindo 

ideias e projetos e não pessoas. ------------------------------------ 

Desta forma, não há democracia se não houver diferentes ponto de vista.  

 

 

I 

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS: 

1. ATAS: 

 

 

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

Chaves, realizada em 16 de setembro de 2021. ------------------------ 

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

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

 

 

2. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

 

 

3. PROPOSTAS DA INICIATIVA DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

 

4. FREGUESIAS 

 

 

II 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

III 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES: 

 

 

IV 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

 

V 

PLANEAMENTO URBANO E GESTÃO URBANÍSTICA: 

 

1- PLANEAMENTO 
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2- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS DE LOTEAMENTO E DE OBRAS URBANIZAÇÃO 

 

 

3- OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO 

 

 

VI 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS: 

 

 

1- URBANIZAÇÃO 

 

1.1. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 14/DOP/2021 – LOTE 1 ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 14/DOP/2021 – Lote 1, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 125.862,73€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 

125.862,73 (Cento e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois 

euros e setenta e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------- 

 

 

1.2. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 15/DOP/2021 – LOTE 2 ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 15/DOP/2021 – Lote 2, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 5.611,30€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.611,30 

(Cinco mil, seiscentos e onze euros e trinta cêntimos), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------ 

 

 

1.3. PO NORTE – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO BAIRRO DOS AREGOS  - AUTO DE 

MEDIÇÃO Nº 16/DOP/2021 – LOTE 3 ------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 16/DOP/2021 – Lote 3, da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 82.281,96€, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 82.281,96 

(Oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um euros e noventa e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.4. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 08/DOP/2021---- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 08/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 5.587,23 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 5.587,23 

(Cinco mil, quinhentos e oitenta e sete euros e vinte e três cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.5. REDE DE GEOTERMIA DE CHAVES - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 – 

TRABALHOS COMPLEMENTARES -------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 30.964,86 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 30.964,86 

(Trinta mil, novecentos e sessenta e quatro euros e oitenta e seis 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.6. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021 (ELEGÍVEL)----------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 7.167,90 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.167,90 

(Sete mil, cento e sessenta e sete euros e noventa cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------- 
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1.7. REQUALIFICAÇÃO PARCIAL DA AV. HERÓIS DE CHAVES (PAMUS 2.3 / LOTE 

7) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02/DOP/2021 (NÃO ELEGÍVEL)------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 02/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 7.157,50 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 7.157,50 

(Sete mil, cento e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.8. REMODELAÇÃO / REABILITAÇÃO PARCIAL DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL, 

DESTINADO À INSTALAÇÃO DO “CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL” - AUTO 

DE MEDIÇÃO Nº 06/DOP/2021-------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 06/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, NORTEADOS, LDA., no valor de 14.527,68 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 14.527,68 

(Catorze mil, quinhentos e vinte e sete euros e sessenta e oito 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.9. ECOVIA DO TÂMEGA - 3.ª FASE / VIDAGO - VILA POUCA DE AGUIAR - 

AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021--------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 01/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é o consórcio formado pelas empresas, NORTEADOS, LDA. E EMPRESA DE 

TRANSPORTES - TAMEGA TRANS, LDA., no valor de 33.686,73 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. ----------------------------------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 33.686,73 

(Trinta e três mil, seiscentos e oitenta e seis euros e setenta e três 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.10 PARU 2.1 - REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 09/DOP/2021 -------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 

PUBLICAS, S.A., no valor de 11.293,66 €, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. NUNO VAZ, DE 

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 11.293,66 

(Onze mil, duzentos e noventa e três euros e sessenta e seis cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------- 

 

 

1.11. PARU 2.1 - REABILITAÇÃO DO MUSEU DA REGIÃO FLAVIENSE, DO CASTELO, 

BALUARTE E ENVOLVENTE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 01/DOP/2021- TRABALHOS 

COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 09/DOP/2021 – T.C., da empreitada em epígrafe, cujo 

adjudicatário é a empresa, ANTEROS EMPREITADAS, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A., no valor de 24.967,19 €, IVA não 

incluído, que se dá aqui por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais. -----------------------------------------------------  

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 24.967,19 

(Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete euros e dezanove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------ 

 

 

1.12. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 23/DOP/2021-------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 23/DOP/2021, da empreitada em epígrafe, cujo adjudicatário 

é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA., no valor de 

75.964,61€, IVA não incluído, que se dá aqui por integralmente 

reproduzido, para todos os efeitos legais. -------------------------- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 

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

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 75.964,61 

(Setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro euros e sessenta 

e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------- 

 

 

1.13. BENEFICIAÇÃO DO EDIFICADO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS DOS MONTES 

(PAICD 3.2) E REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO BAIRRO SOCIAL DE CASAS 

DOS MONTES (PAICD 3.3) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 04/DOP/2021 – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES ----------------------------------------------------- 

Foi presente para aprovação e autorização de pagamento o Auto de 

Medição nº 04/DOP/2021 – Trabalhos Complementares, da empreitada em 

epígrafe, cujo adjudicatário é a empresa, A.S.G. CONSTRUÇÕES E 

GRANITOS, LDA., no valor de 1.500,00€, IVA não incluído, que se dá 

aqui por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais. --- 

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

2021.09.27. --------------------------------------------------------

À Reunião de Câmara. ------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

referido auto e autorizar o respetivo pagamento no valor de € 1.500,00 

(Mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --- 

 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3- OBRAS DE CONSERVAÇÃO 

 

 

VII 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

VIII 

DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

 

IX 

DIVISÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS 

 

 

X 

FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS 

 

 

XI 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

 

1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

2- GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

 

XII 

DIVERSOS 

 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a 

forma de minuta, nos precisos termos do disposto no artigo 57º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e ulteriores alterações, 

com vista à sua executoriedade imediata. ---------------------------- 

 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião 

quando eram catorze horas e quarenta minutos, para constar se lavrou 

a presente ata, e eu, Paulo Jorge Ferreira da Silva, redigi e vou 

assinar, junto do Presidente. --------------------------------------- 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                      

__________________________ 


