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ATA N.º 13/2017
Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães, realizada em
6 de julho de 2017
01 – ABERTURA ---------------------------------------------------------------------------Aos seis dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, na Vila de Cinfães, Paços
do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da Câmara, enfº
Armando Silva Mourisco e a presença do Vice-Presidente, dr. Serafim Rodrigues e
dos Vereadores, profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis, dr. Pedro Miguel
Semblano Teixeira, prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso, enfª Maria João Monteiro
Tavares e sr. António Sérgio de Pinho Sales, reuniu este Corpo Administrativo. -----Eram quinze horas (15H00M), quando, pela Presidência, foi declarada aberta a
reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma: -----------------------------02 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR --------------------------Tendo a ata da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma, por
unanimidade, aprovada. -----------------------------------------------------------------------De acordo com o nº 3 do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo
(D.L. 4/2015, de 7 de janeiro) não participou na aprovação da ata por não ter estado
presente na reunião, a Vereadora, enfª Maria João Monteiro Tavares. ---------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 52º DA LEI 75/2013) --O sr. Presidente apresentou o seguinte: --------------------------------------------------ANO LETIVO 2016/2017: - Referiu que no cômputo geral o último ano letivo
correu bem e deixou uma palavra de apreço para todos os intervenientes,
professores, alunos, funcionários e encarregados de educação, desejando ainda que
os resultados dos exames permitam a entrada na universidade aos alunos que se
candidatarem. -----------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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SAÚDE: - Informou que foi colocado um médico de família na extensão de saúde
de Oliveira do Douro e que estão previstas obras em Nespereira e Souselo,
necessitando agora o concelho, na área da saúde, de mais enfermeiros. ---------------FESTAS DE SÃO JOÃO: - Deixou uma palavra de gratidão e reconhecimento para
todos os que estiveram envolvidos nas marchas infantis e populares, sendo de realçar
a excelente qualidade das mesmas. Destacou ainda a participação das bandas e dos
grupos musicais do concelho, bem como a parte religiosa que em conjunto
contribuíram para o sucesso das festividades. ----------------------------------------------DOURO VERDE – SABORES E SABERES: - Congratulou-se pelo êxito da
iniciativa que decorreu no fim-de-semana de 30 de junho a 2 de julho, no Centro de
Congressos da Alfândega do Porto, organizada pela Cooperativa Dolmen, e permitiu
aos municípios de Cinfães, Baião e Resende de mostrarem as especialidades
gastronómicas, a doçaria, os vinhos verdes, o património e os atrativos turísticos dos
três Concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente, sr. dr. Serafim Rodrigues, apresentou o seguinte: ------------FESTAS DE S. JOÃO - Deixou uma palavra de gratidão e reconhecimento para
todos os que estiveram envolvidos na sua realização, os colaboradores da Câmara
Municipal e todos os que de diversas formas participaram e contribuíram para o
sucesso das festividades. ----------------------------------------------------------------------FESTA DE SÃO PEDRO: - A convite do sr. Padre Adriano, esteve presente, o dia
29 de junho, na Festa de São Pedro, em Tendais. ------------------------------------------“DOURO VERDE – SABORES E SABERES” - presente no Centro de
Congressos da Alfândega do Porto, no dia 30 de junho, onde Cinfães, Baião e
Resende mostraram as especialidades gastronómicas, a doçaria, os vinhos verdes, o
património e os atrativos turísticos dos três Concelhos. Palavra de reconhecimento
para todos os que enriqueceram o evento. --------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL – Esteve presente nas PAP’s dos
alunos do Curso de Turismo Ambiental e Rural, no dia 4 de julho. Felicitou os
alunos pela inovação e qualidade como desenvolveram os temas e a sua ligação ao
território de Cinfães. ---------------------------------------------------------------------------FESTIVAL CONFLUÊNCIAS - No fim-de-semana de 1 e 2 de julho, o concelho
de Cinfães acolheu na Casa da Calçada, em Oliveira do Douro, o Festival
Confluências – Quintas do Barroco do Tâmega e Sousa, organizado pela CIM-TS. O
programa incluiu peças de teatro e um ciclo de concertos. -------------------------------Atuaram as Concertinas do Vale do Bestança e realizou-se um concerto Terceiro
Andamento que reuniu no mesmo palco o Curso Profissional de Música da Escola
Secundária/3 Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende (Cinfães), o Grupo Coral de Resende
e o Grupo de Cavaquinhos “Os Amigos de Vilar” (Lousada). ---------------------------A vereadora, sra. profª Graça Reis, apresentou o seguinte: -------------------------No âmbito da Visita de Multiplicadores de Informação a Bruxelas, o Europe Direct
do Tâmega e Sousa visitou o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia,
em Bruxelas, com uma Comitiva do Tâmega e Sousa, constituída por Vereadores da
Educação dos vários Municípios da Região e alguns representantes das direções das
escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------Na visita ao Parlamento Europeu tivemos a oportunidade de conversar
com os Eurodeputados Manuel dos Santos e José Manuel Fernandes e ainda de
assistir a uma pequena parte de uma conferência de alto nível sobre migrações, no
Hemiciclo. ---------------------------------------------------------------------------------------Já na Comissão Europeia, assistimos a uma comunicação sobre a “Arquitetura
Institucional e política de comunicação e o Livro Branco”, com Manuel Romano, da
Direção Geral Comunicação; a uma sessão sobre Erasmus +, com Inês Sérvulo
Correia, da Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da Cultura,
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uma sessão sobre “A política de cooperação internacional e desenvolvimento”, com
Joaquim Marques da Silva, Direção Geral da Cooperação Internacional e do
Desenvolvimento, e, por fim, ficamos a conhecer melhor “A política da ajuda
humanitária da Comissão europeia”, com Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Portavoz da Comissão Ajuda Humanitária e da Proteção Civil. -------------------------------Em função desta deslocação a Bruxelas não me foi possível estar nos dois primeiros
dias de São João. No entanto tive o grato prazer de receber inúmeras felicitações por
parte dos Encarregados de Educação que participaram ou apenas assistiram ao
evento, não só pela iniciativa, mas também pelo significativo apoio que a Câmara
Municipal colocou ao dispor de todos aqueles que quisessem participar nas marchas
infantis. Ao envolver as gerações mais jovens estamos a assegurar a continuidade
das nossas tradições. Um muito obrigada a toda a comunidade escolar pelo empenho
e envolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------O vereador, sr. dr. Pedro Semblano, apresentou o seguinte: ------------------------TORNEIO DE FUTEBOL LOPES DA SILVA: - Aproveita para dar os parabéns
ao Souselo FC e ao seu atleta, Marcelo Soares, que esteve ao serviço da Seleção de
Viseu SUB-14, a participar no referido torneio, que se realizou em Beja. -------------CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO – NATAÇÃO: - Reconheceu o
trabalho da Casa do Futebol Clube do Porto que promoveu ao longo do ano
desportivo, na piscina municipal coberta, com as aulas de natação. Para assinalar o
final de mais um ano de atividade, a associação cinfanense realizou, no dia 20 de
junho, um torneio de natação entre todos os alunos, com direito a entrega de
medalha de participação das aulas. ----------------------------------------------------------CAMPEONATO NACIONAL DE MONTANHA: - Mais uma vez o concelho de
Cinfães foi reconhecido como de excelência para este tipo de provas, sendo de
realçar a dedicação e persistência do funcionário da autarquia Fernando Ramos, que
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com foi o grande motor de desenvolvimento desta prova. Agradeceu à G.N.R. de
Cinfães, Trilhos de Cinfães, Bombeiros Voluntários de Cinfães, Escuteiros de
Cinfães e Oliveira do Douro, Clube Desportivo de Cinfães e Escola Secundária de
Cinfães pela colaboração que prestaram na organização do evento. --------------------OLIMPÍADAS DO TÂMEGA E SOUSA: - Deixou uma palavra de apreço para os
professores das AEC´s e para os jovens cinfanenses que participaram nas
Olimpíadas do Tâmega e Sousa. Esta participação confirma o trabalho que está a ser
desenvolvido pelo Município na área desportiva. -----------------------------------------DOURO VERDE – SABORES E SABERES: - Agradeceu a presença de todos os
grupos que abrilhantaram o evento, bem como a presença dos diversos expositores
presentes no certame, que deu a conhecer saberes e sabores do nosso território. Uma
palavra ainda de reconhecimento para o trabalho desenvolvido pela Dolmen, que
participou mais uma vez da solução e juntou os 3 município numa inovadora
promoção do território-------------------------------------------------------------------------FESTAS DE SÃO JOÃO: - Realçou a presença de mais de mil cinfanenses nas
diversas atividades que decorreram em mais umas Festas concelhias. Aproveitou
para agradecer o trabalho e participação de todos que deram um colorido diferente e
mais cativador a estas populares festividades ----------------------------------------------O vereador, sr. prof. Avelino Evaristo, apresentou o seguinte: ---------------------TRANSPORTES ESCOLARES: - Referiu que a falta de transportes nesta época
de exames provoca ansiedade nos alunos. Considerando a inexistência de transportes
públicos, sugeriu o estudo de uma solução para esta situação, bem como para os
alunos do ensino profissional com estágios ainda a decorrer. ----------------------------O sr. Presidente referiu que percebe a angústia dos alunos mas devido ao reduzido
número de alunos dispersos pelos mais variados locais, torna difícil o transporte dos
mesmos. No entanto, futuramente, poder-se-á analisar a situação englobando as
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juntas de freguesia e associações que beneficiaram da ajuda do Município na
aquisição de viaturas. --------------------------------------------------------------------------O vereador, sr. Sérgio Sales, apresentou o seguinte: ----------------------------------REFLORESTAÇÃO: - Questionou se as árvores recebidas pelo Município foram
distribuídas pelas Juntas de Freguesia e Comissões de Baldios e se secaram muitas
das que se encontravam no estádio municipal para distribuição. ------------------------O sr. Presidente esclareceu que o Município recebeu cerca de vinte mil árvores,
tendo sido plantados muitos milhares, sendo natural que algumas tenham secado
devido ao pequeno porte das mesmas. ------------------------------------------------------03 – CÂMARA --------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CINFÃES –
ELEIÇÃO DE PRESIDENTE: - A CPCJ de Cinfães comunica que reuniu com os
membros da Comissão Alargada no passado dia 20 de abril de 2017, no qual foi
eleito pelo plenário a nova Presidente desta Comissão, a representante do ministério
da Educação, Maria Beatriz Branco Pereira Camelo dos Santos, ao abrigo do artigo
23º, nº 1, do Decreto Lei nº 142/99 de 1 de setembro, alterada e republicada pela Lei
nº 142/2015, de 08 de setembro. A Presidente designou Susana Cristina Moreira
Pereira, membro da comissão, para desempenhar as funções de secretário, conforme
o nº 2 do mesmo artigo da Lei já referida. --------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------PROGRAMA DE INCENTIVO ANIMAL: - Presente o relatório das candidaturas
apresentadas ao abrigo do “Programa de Incentivo Animal”, de acordo com o
Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro Destinado ao Fomento
da Criação de Gado Tradicional – Raça Arouquesa, no qual se verifica que
foram apresentadas 1191 candidaturas referentes a cada cria nascida no ano de 2016
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e 111 candidaturas referentes à majoração por cada novilha que atingiu os 18 meses
no ano de 2016, num total 355 produtores e que resulta um apoio financeiro no valor
de € 65.100,00. ---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório e proceder ao pagamento das
respetivas candidaturas de acordo com o Regulamento, realizando para o efeito uma
cerimónia pública. ------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO -------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS --------------------------------------------------------BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DA 222 À IGREJA –
TAROUQUELA: A Empresa C.M. Carvalho, Unipessoal, Lda solicita a realização
da vistoria aos trabalhos da empreitada para efeitos de liberação da caução, de
acordo com o D.L. 190/2012, de 22 de agosto. --------------------------------------------O sr. Presidente despachou no sentido da respetiva vistoria ser realizada no dia
19/06/2017. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. -------04.3 – CEMITÉRIOS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA: - O empreiteiro Manuel Pereira dos
Santos solicita a realização da vistoria aos trabalhos da empreitada para efeitos de
liberação da caução, de acordo com o D.L. 190/2012, de 22 de agosto. ---------------O sr. Presidente despachou no sentido da respetiva vistoria ser realizada no dia
15/07/2017. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. -------04.5 – MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS ----------------------------------------HASTA PUBLICA PARA ARRENDAMENTO DA LOJA N.º 2 DO
MERCADO MUNICIPAL: - Tendo em vista o arrendamento da Loja n.º 2 do
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Mercado Municipal de Cinfães, o qual seguiu o procedimento de hasta pública por
proposta a apresentar em carta fechada, cfr. deliberação do Executivo Municipal de
04 de maio de 2017, foi elaborado e publicitado o respetivo Edital. --------------------A comissão da hasta pública foi constituída pelos seguintes elementos: ---------------- Serafim Rodrigues, Vice-Presidente da Camara Municipal, Alberto Ferreira,
Técnico Superior, Maria Guilhermina de Oliveira Madureira, Coordenadora
Técnica. Em situação de falta ou impedimento de qualquer dos membros efetivos,
proceder-se-ia à sua substituição pelos elementos suplentes, Pedro Semblano,
Vereador do Pelouro da Economia, Finanças, Investimentos e Apoios Comunitários,
Desporto e Lazer, Juventude e Catarina Vasconcelos Mendes, Técnica Superior. ----- O prazo para a apresentação das propostas de arrendamento decorreu até ao dia 02
de junho de 2017. ------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada uma única proposta, a qual cumpre os requisitos definidos nos
pontos 6 e 11 do respetivo Edital. ------------------------------------------------------------Após análise formal à mesma, foi aquela considerada conforme ao solicitado, pelo
que se entende que o arrendamento da referida Loja n.º 2 de Mercado Municipal de
Cinfães, pode ser adjudicado ao proponente, Carlos Manuel Vaz da Silva,
contribuinte n.º 185 595 901, residente na Rua do Minhoso, n.º 1214, 4640-017
Ancede, Baião. ---------------------------------------------------------------------------------Assim e considerando que: ------------------------------------------------------------------- A abertura do procedimento foi deliberada por decisão de Câmara de 4 de maio de
2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------- O processo decorreu de acordo com o estabelecido no respetivo Edital; -------------- A proposta foi analisada pelo Júri, nos termos do disposto nos pontos n.os 3, 4, 7, 8,
12, 13 e 14 do respetivo Edital; --------------------------------------------------------------- O contrato de arrendamento deve ser reduzido a escrito, pelo que, para efeitos de
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aprovação, se elaborou a respetiva minuta; -------------------------------------------------- PROPÕE-SE QUE A CÂMARA MUNICIPAL --------------------------------------- Decida aceitar a proposta apresentada; ----------------------------------------------------- Arrende a Loja n.º 2 do Mercado Municipal de Cinfães, nos termos das condições
previstas no respetivo Edital e na proposta para o efeito apresentada, a Carlos
Manuel Vaz da Silva, contribuinte n.º 185 595 901, titular do Cartão de Cidadão n.º
08209888 3ZZ4, residente na Rua do Minhoso, n.º 1214, 4640-017 Ancede, Baião,
mediante o pagamento de uma renda anual de 1.120,00 €uros, igual à proposta
apresentada para o efeito. ---------------------------------------------------------------------Para efeitos aprovação e posterior, notificação e assinatura, elabora-se a minuta do
respetivo contrato. ------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, arrendar a loja nº 2 do Mercado Municipal de
Cinfães a Carlos Manuel Vaz da Silva, de acordo com a proposta apresentada. ------04.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------REQUALIFICAÇÃO DA ZONA QUE INTEGRA A IGREJA MATRIZ, A
ESCOLA E.B. 2,3 DE SOUSELO E O ESPAÇO COMERCIAL: - Tendo a
empresa Construtora Estradas do Douro 3, Lda, adjudicatária da obra atrás referida,
apresentado os documentos de habilitação, nos termos do artº 98º do D.L. nº
18/2008, de 29 de janeiro é presente a minuta do contrato a celebrar com a empresa.
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, que aqui se dá por
integralmente transcrita e consta do respetivo processo. ----------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE ESCAMARÃO: - Presente a
minuta do acordo a celebrar entre o Município de Cinfães e a empresa Águas do
Norte S.A. que regula a responsabilidade de cada uma das partes nos procedimentos
com vista à formação e posterior execução, pelo mesmo cocontratante particular, dos
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trabalhos de Execução de Rede de Abastecimento de Água e Águas Residuais
Domésticas – Cap. 8 e 9 na empreitada “Requalificação do Núcleo Urbano de
Escamarão”. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração do acordo entre o Município
de Cinfães e a empresa Águas do Norte S.A, conforme proposto. ----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE ESCAMARÃO: - Presente o
projeto, programa de procedimento e caderno de encargos para a obra de
“Requalificação do Núcleo Urbano de Escamarão”, com o preço base de €
514.404,29. (Município de Cinfães - € 443.404,29 - Requalificação do Núcleo
Urbano de Escamarão – Estaleiro – Cap. 1, Trabalhos Preliminares – Demolições Cap. 2, Arruamentos – Cap. 3, Arborização – Cap. 4, Serralharias – Cap. 5,
Reabilitação dos Coretos – Cap. 6, Instalações Elétricas e Telecomunicações – Cap.
7, Rede de Drenagem de Águas Pluviais – Cap. 10. AdNorte - € 71.000,00 Requalificação do Núcleo Urbano de Escamarão – Execução de Rede de
Abastecimento de Água e Águas Residuais Domésticas – Cap. 8 e 9). ----------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto, programa do procedimento e
caderno de encargos e abrir concurso público, bem como nomear para júri do
procedimento os seguintes elementos: ------------------------------------------------------Presidente: engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira; --------------------------------------Vogais: engº Paulo Jorge Barroso Queirós (AdNorte) que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (assistente
técnico); -----------------------------------------------------------------------------------------Suplentes: engº Luís Manuel Antunes Godinho Meira (AdNorte) e Maria Fernanda
Correia Pereira (assistente técnico). ---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----_________________________________________________________________________________
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05 – ENERGIA --------------------------------------------------------------------------------05.3 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AGRUPAMENTO

DE

ENTIDADES

ADJUDICANTES

(CIM-TS)

–

RELATÓRIO FINAL: - Presente o Relatório Final do Júri do “Concurso Público
Internacional para Aquisição de Energia Elétrica em Regime de Mercado Livre” que
propõe o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. O prazo de entrega das propostas expirou no dia 24 de janeiro de 2017, às 17h30
horas. O júri do procedimento procedeu à leitura das propostas e consequente
publicação da lista de candidatos, conforme o seguinte quadro: -----------------------Proposta nº
Endesa Energia, S.A. –Sucursal Portugal (ENDESA)

1

Data/Hora
24-01-2017;
09:55:19

Galp Power, S.A. (GALP)

2

24-01-2017;
11:56:17

EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.

3

(EDP)
ENAT – Energias, Lda (ENAT)

24-01-2017;
16:34:18

4

24-01-2017;
17:36:40

2. O júri do Concurso procedeu à análise das propostas, nos termos do disposto nos
artigos 70º e 146º, ambos do Código dos Contratos Públicos, verificando-se que: a
proposta número 4 do concorrente "ENAT - Energias, Lda. (ENAT)» foi submetida
após o término do prazo para submissão de propostas, sendo por isso motivo de
exclusão do concorrente. A proposta número 2 do concorrente "Galp Power, S.A.
(GALP)" para o Lote 1 - Iluminação Pública (IP) apresenta um valor superior ao
_________________________________________________________________________________
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valor unitário máximo admissível para o período de "Ponta", sendo por isso motivo
de exclusão do concorrente no referido lote. -----------------------------------------------3. Em cumprimento do disposto no art. 147º do CCP, o Júri fixou o prazo de 5 dias
para que os concorrentes se pudessem pronunciar, por escrito, ao abrigo da
audiência prévia, não tendo existido observações/reclamações por parte dos
mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------4. A adjudicação deverá ser efetuada individualmente para cada um dos Lotes
colocados a Concurso, segundo o critério do preço mais baixo, conforme previsto
no n.º 1 e no nº 2 do artigo 11º do Programa do Concurso. -----------------------------5. Após a análise das propostas, o Júri de Concurso considerou que as propostas,
por lotes, que se encontram em condições de serem selecionadas são as seguintes:
a. Lote 1 (Iluminação Pública (IP)): --------------------------------------------------------Preço Proposto (€/KWh)
Descrição
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A
Ponta

0,07010

Cheias

0,06690

Vazio

0,05300

b. Lote 2 (Fornecimento em Média Tensão (MT)) ----------------------------------------Preço Proposto (€/KWh)
Descrição
Galp Power, S.A
Ponta

0,06110

Cheias

0,05550

Vazio

0,04760

Super Vazio

0,04060

c. Lote 3 (Fornecimento em Baixa Tensão Especial (BTE)) -----------------------------Descrição

Preço Proposto (€/KWh)

_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

13
2017-07-06

Galp Power, S.A
Ponta

0,06440

Cheias

0,05810

Vazio Normal

0,05140

Super Vazio

0,04180

d. Lote 4 (Fornecimento em Baixa Tensão Normal (BTN): P > 20,7 kVA) -----------Preço Proposto (€/KWh)
Descrição
EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A
Ponta

0,06480

Cheias

0,06410

Vazio Normal

0,05430

e. Lote 5 (Fornecimento em Baixa Tensão Normal (BTN): P < 20,7 kVA) -----------Preço Proposto (€/KWh)
Descrição
Galp Power, S.A
Simples

0,06350

Bi-horário Fora do Vazio

0,06840

Bi-horário Vazio

0,05420

Tri-horário Ponta

0,07430

Tri-horário Cheias

0,06670

Tri-horário Vazio

0,05420

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação individual por lotes, dos
contratos de fornecimento de energia elétrica em regime de mercado livre aos
concorrentes propostos pelo júri do concurso, de acordo com o indicado no Relatório
Final do Concurso. -----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----Ausentou-se da sala de reuniões o Vereador, prof. Avelino Evaristo Rosa
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Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------07 – EDUCAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------07.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------CONSELHO GERAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA/3 PROF. DR. FLÁVIO F.
PINTO RESENDE: - A Escola Secundária/3 Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende
solicitou a designação dos três elementos representantes do Município no Conselho
Geral da Escola Secundária /3 Prof. Dr. Flávio F. Resende. -----------------------------O sr. Presidente, tendo em consideração o prazo para a resposta, informou que
designou os mesmos elementos nomeados pela Câmara para o anterior quadriénio:
- Dr. Serafim Rodrigues, António Jorge Botelho Soares e Drª Felicidade Silva
Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------Regressou à sala de reuniões o Vereador, prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso.
EDUCAÇÃO – Plano Anual de Atividades (Cinfães em Movimento): A
Vereadora do Pelouro da Educação, Profª Graça Reis, informou o seguinte: ----------“A Câmara Municipal de Cinfães, em parceria com o CLDS 3G, está a desenvolver,
entre 3 de julho e 11 de agosto, um programa de ocupação das férias escolares,
destinado a crianças que frequentam o Ensino Pré-escolar e o 1ºCEB. Este projeto
tem como objetivos oferecer uma resposta às famílias de Cinfães que, aquando das
férias escolares, se debatem com dificuldades no acompanhamento das crianças e
ainda,

proporcionar

às

nossas

crianças

experiências

enriquecedoras

e

diversificadas. ----------------------------------------------------------------------------------Esta é a quarta edição do projeto “Cinfães em Movimento”, que se estreou em julho
de 2016, e conta com cerca de noventa crianças inscritas, ao longo das seis
semanas de atividades. A EB 2,3 do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto
será o local onde se dinamizarão as atividades, mas serão ainda utilizados outros
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espaços municipais, como as piscinas descobertas, a Biblioteca Municipal, o
Auditório Municipal e o Museu Serpa Pinto. As crianças terão a oportunidade de
visitar vários espaços no concelho de Cinfães, bem como, espaços culturais fora do
concelho de Cinfães. ---------------------------------------------------------------------------O Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto colabora também, na organização
do serviço de refeições para as crianças participantes. O acompanhamento das
crianças e o planeamento e dinamização das atividades estará a cargo dos
professores das Atividades de Enriquecimento Curricular e das Assistentes
Operacionais dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho. ------------------------A despedida do projeto terá lugar no dia 11 de agosto, completando assim, seis
semanas de atividades diferenciadas, que procurarão ser um espaço de convívio
diferente das rotinas do dia-a-dia escolar, mas igualmente potenciador do
desenvolvimento das crianças.” --------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -----------------------------------------08.5 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------ADJUDICAÇÃO

DE

PROCEDIMENTOS

PRÉ

CONTRATUAIS

NO

ÂMBITO DAS FESTAS DO CONCELHO DE CINFÃES – SÃO JOÃO 2017 e
EXPOMONTEMURO, FEIRA REGIONAL 2017: - Nos termos e para efeitos do
disposto na conjugação das normas dos números 4 e 12 do artigo 49.º da Lei n.º
42/2016 de 28 de dezembro, o Presidente da Câmara Municipal de Cinfães Informa
a respetiva Câmara que, por seus Despachos de 16, 19 e 22 de junho de 2017,
adjudicou os seguintes procedimentos: ---------------------------------------------------- Concerto musical pela Banda “Minhotos Marotos”, que teve lugar no âmbito
das Festas do Concelho de Cinfães – São João 2017, à empresa, SIMULTÂNEO
DE IDEIAS E MÚSICA, PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, LD.ª,
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pessoa coletiva n.º 505 395 649, com sede na Rua Calouste Gulbenkian, n.º 13,
5300-020 Bragança, pelo preço de 4.900,00 €uros, acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------- Concerto musical pela Orquestra “Sondagem”, que teve lugar no âmbito das
Festas do Concelho de Cinfães – São João 2017, a Manuel António de Melo
Teixeira, contribuinte número 195 808 304, residente em Devesa 4690-272
Fornelos, pelo preço de 1.500,00 €uros, isentos de IVA; --------------------------------- Concerto musical pela Banda “Kumpania Algazarra”, que teve lugar no âmbito
das Festas do Concelho de Cinfães – São João 2017, à Farra, Fanfarra, Associação
Cultural, contribuinte n.º 508 825 520 com sede na Avenida Nossa Senhora da
Esperança, n.º 10, 2705-645 São João das Lampas, pelo preço de 3.690,00 €uros,
isentos de IVA; ---------------------------------------------------------------------------------- Aluguer, Montagem e desmontagem de Tendas, Stand’s estrados, bancada e
outros equipamentos, necessários à realização da Expo Montemuro, Feira Regional
2017, e do Douro Green Fest 2017, à empresa Formato Musical, Ld.ª, contribuinte
n.º 507 679 466, com sede na Rua de Anadia, n.º 42, 3810-208 Aveiro, pelo preço de
61.610,00 €uros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------- Quatro concertos musicais pelos Artistas “Quim Barreiros”, “Raquel
Tavares”, “Anselmo Ralpf” e “Fernando Pereira”, a ter lugar no âmbito da Expo
Montemuro, Feira Regional 2017, à empresa INTERAL – PROTRUSS
UNIPESSOAL LD.ª, pessoa coletiva n.º 507 758 790, com sede na Quinta do
Cabouco, Seixo Amarelo, 6300-255 Guarda, pelo preço de 61.700,00 €uros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------- Concerto musical pela Orquestra “Sirilanka”, a ter lugar no âmbito da Expo
Montemuro, Feira Regional 2017, à empresa Sirilanka, Espetáculos, Ld.ª,
contribuinte n.º 504 370 014, com sede em Santa Eulália, 4690-666 Souselo Cinfães,
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pelo preço de 3.000,00 €uros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; --------------Aqueles despachos tiveram apoio nas normas dos artigos 35.º, n.º 1, alínea g) da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, 18.º, n.º 1, alínea a) do DL n.º 197/99, de 8 de junho,
aplicável por força do artigo 14.º, n.º 1, alínea f) do DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro
e 16.º n.º 1 alínea a), 20.º n.º 1 alínea a) 24.º n.º 1 alínea e), 36.º n.º 1, 38.º, 112.º e
seguintes e 127.º (este último artigo com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64B/2011 de 30 de dezembro que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2012)
do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO -------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DESPORTIVO DE NESPEREIRA: - A Empresa BRACARABUILD –
Engenharia e Construção Lda, solicita a prorrogação do prazo da empreitada
“Construção do Centro de Desenvolvimento Social e Desportivo de Nespereira” em
48 dias, com conclusão prevista para 31/07/2017. -----------------------------------------Sobre o assunto o Chefe de Divisão da PGUOMP, Engº Daniel Soares, informou o
seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------“Da análise do pedido de prorrogação relativo à empreitada de “Construção do
Centro de Desenvolvimento Social e Desportivo de Nespereira” solicitado pelo
adjudicatário informa-se que de facto verificaram-se situações meteorológicas que
prejudicaram o normal desenvolvimento dos trabalhos, pelo que a prorrogação
graciosa afigura-se como indispensável para a conclusão da empreitada.” ----------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo de execução da obra por mais 48
dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----_________________________________________________________________________________
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Ausentou-se da sala de reuniões o Vereador, dr. Pedro Miguel Semblano
Teixeira. ----------------------------------------------------------------------------------------11- ACÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------11.4 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------APOIO

FINANCEIRO

ÀS

INSTITUIÇÕES

PARTICULARES

DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL: - Considerando que constituem atribuições do
município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas
populações, em articulação com as freguesias e que nessas atribuições estão
consagradas a proteção civil e a saúde (Art.º 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro); ---------------------------------------------------------------------------------------Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à
execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos (alínea o) do Art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro); --------------------------------------------------------------Considerando que compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza social,
cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município,
incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças
(alínea u) do Art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro); -------------------------Considerando o papel estruturante das Instituições Particulares de Solidariedade no
desenvolvimento social do concelho, com a sua atuação das diferentes e necessárias
respostas sociais, capacitando a nossa comunidade e criando condições para uma
sociedade mais justa e coesa. Não esquecendo o seu papel recreativo, cultural,
desportivo e potenciador do desenvolvimento geral. --------------------------------------Considerando que o concelho e este município tem nas Instituições Particulares de
Solidariedade Social ativos parceiros de cooperação, articulação e implementação de
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mediadas sociais e potenciadoras da coesão. -----------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, propõe a atribuição do apoio
anual de acordo com a distribuição da tabela anexa, propondo ainda que o mesmo
seja liquidado de uma vez, bem como manter os apoios pontuais para a aquisição de
viaturas e equipamento a ser presente sempre a estas reuniões de câmara. Mais se
informa, que as instituições devem ter as suas situações regularizadas com o estado e
com a autarquia. --------------------------------------------------------------------------------Associação

Apoio

Santa Casa da Misericórdia de Cinfães

€ 6.000

Associação de Solidariedade Social de Espadanedo

€ 6.000

Associação para o Desenvolvimento Alto Concelho de Cinfães

€ 6.000

Centro Social da Paróquia de S. Martinho de Fornelos

€ 6.000

Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira

€ 6.000

Centro Social e de Bem-estar de Oliveira do Douro

€ 6.000

Associação de Infância e 3.ª Idade de S. Sebastião

€ 6.000

Associação de Solidariedade Social de Souselo

€ 6.000

Centro Social e Paroquial de Tendais

€ 6.000

Total de apoio concedido às IPSS’s

€ 54.000

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------13 – PROTECÇÃO CIVIL -----------------------------------------------------------------13.5 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------APOIO

FINANCEIRO

ÀS

ASSOCIAÇÕES

HUMANITÁRIAS

DO

CONCELHO: - Considerando que constituem atribuições do município a
promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em
articulação com as freguesias e que nessas atribuições estão consagradas a proteção
civil e a saúde (Art.º 23.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro); -----------------------_________________________________________________________________________________
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Considerando que compete à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de
apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à
execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem
como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos (alínea o) do Art.º 33.º da Lei
n.º 75/2013 de 12 de setembro); --------------------------------------------------------------Considerando qua as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de
Cinfães e de Nespereira desempenham um papel fundamental no desenvolvimento
do concelho de Cinfães nomeadamente nas ações de apoio à proteção civil e de
apoio à saúde, bem como no desenvolvimento desportivo, recreativo, cultural e
social das populações; -------------------------------------------------------------------------Considerando que essas corporações desempenham um papel estruturante no
desenvolvimento da biodiversidade, na defesa da fauna e flora e no apoio às nossas
populações; --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, propõe a atribuição do apoio
anual de 30.000 Euros a cada corporação, propondo ainda que o mesmo seja
liquidado de uma vez, bem como manter os apoios pontuais para a aquisição de
viaturas e equipamentos a ser presente sempre a estas reuniões de câmara. -----------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------Regressou à sala de reuniões o Vereador, dr. Pedro Miguel Semblano Teixeira.
17.5 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE PIAS –
CINFÃES: - Presente o Plano de Segurança e Saúde, validado pelo coordenador de
segurança, (Cátia Soraia Martins Ferreira – técnico da empresa GRAL) para
aprovação, apresentado pela empresa C.M. Carvalho, Unipessoal, Lda. referente à
empreitada acima indicada. -------------------------------------------------------------------Considerando a urgência na execução da obra, o sr. Presidente aprovou o Plano de
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Segurança e Saúde. -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------PAVILHÕES

EMPRESARIAIS

–

CONSTRUÇÃO

DO

PAVILHÃO

INDUSTRIAL (PROCº 60/2014): - A Empresa C.M. Carvalho, Unipessoal, Lda
solicita a realização da vistoria aos trabalhos da empreitada para efeitos de liberação
da caução, de acordo com o D.L. 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------O sr. Presidente despachou no sentido da respetiva vistoria ser realizada no dia
07/07/2017. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. -------PAVILHÕES

EMPRESARIAIS

–

CONSTRUÇÃO

DO

PAVILHÃO

INDUSTRIAL (PROCº 56/2014): - A Empresa C.M. Carvalho, Unipessoal, Lda
solicita a realização da vistoria aos trabalhos da empreitada para efeitos de liberação
da caução, de acordo com o D.L. 190/2012, de 22 de agosto. ---------------------------O sr. Presidente despachou no sentido da respetiva vistoria ser realizada no dia
07/07/2017. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. -------ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas e trinta minutos (16H30M), foi
encerrada a reunião e dela se lavrou esta ata, que vai ser assinada, se for aprovada.
E Eu, António Jorge Pereira Fraga, Coordenador Técnico, servindo de Secretário, a
redigi, subscrevi e assino.-----------------------------------------------------------------------
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