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ACTA N.º 01/2004
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães, realizada em
12 de Janeiro de 2004
03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------ESTÁGIOS PROFISSIONAIS:- Vera Lúcia Vieira Esteves, está a realizar
um estágio profissional, no âmbito do programa de estágios do IEFP, nos serviços
administrativos desta Câmara, e como o prazo de estágio termina no p.f. dia 28 de
Fevereiro, solicitou a prorrogação do prazo pelo período de mais três meses.-----------------O sr. Presidente exarou o seguinte despacho: “Deferido. Apresente-se
candidatura no I.E.F.P. e seja presente à próxima reunião para ratificação.” ---------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------ANIMADOR SÓCIO-CULTURAL: - O Vereador, sr. Prof. Domingos,
propõe a apresentação de uma candidatura de estágio ao I.E.F.P. para jovens
habilitados com o curso de Animador Cultural. ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apresentar a respectiva candidatura. -----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMAS OCUPACIONAIS: - O sr. Presidente propõe que sejam
feitas candidaturas aos programas ocupacionais do I.E.F.P., carenciados e
subsidiados, para as categorias de pessoal operário e auxiliar. -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apresentar a respectiva candidatura. -----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SOFTWARE “AUTOCADLAND DEVELOPMENT
DESKTOP”: - Os Serviços Técnicos solicitam a aquisição do equipamento de
software “Autocadland Development Desktop” de forma a dar seguimento à
realização de projectos diversos que a Autarquia pretende levar a efeito. ----------------------A estimativa de custo é aproximadamente 6.000,00 e o mesmo poderá ser
adquirido através da Central Compras do Estado. -------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o programa e respectivas licenças. 04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO ---------------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS ---------------------------------------------------------ENTRONCAMENTO DA RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA COM A
E.N. 222 - Presente o Projecto, Programa de Concurso e Caderno de Encargos da
obra acima referida, com o preço base de 326.636,98 . ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa de concurso e
caderno de encargos e proceder a concurso público. ----------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -----------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------RUA DOS OUTEIRINHOS – Presente o Projecto, Programa de Concurso e
Caderno de Encargos da obra acima referida, com o preço base de 240.109.28 . ------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa de concurso e
caderno de encargos e proceder a concurso público. ----------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ausentou-se da Sala de Reuniões o Sr. Presidente. ----------------------------07 – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------07.2 – EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO ---------------------------------------------CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESCOLAR DE FONTE COBERTA –
SOUSELO: - Presente o Relatório de Análise das Propostas, da obra acima
indicada, elaborado pela Comissão de Análise das Propostas. -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório, que aqui se dá por
integralmente transcrito e consta do respectivo processo e proceder-se à audiência
escrita dos concorrentes, nos termos do art.º 101.º do D.L. n.º 59/99 de 2 de Março. –
-------Mais foi deliberado, por unanimidade, não havendo quaisquer reclamações,
nos prazos definidos para a audiência prévia, adjudicar a obra ao empreiteiro
classificado em primeiro lugar Manuel do Carmo Rodrigues, Lda, pelo valor da
proposta apresentada - 725.819,50. ----------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o Sr. Presidente. -----------------------------------------07.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------AGRUPAMENTO VERTICAL DE CINFÃES: - O Presidente da
Comissão Provisória Instaladora do Agrupamento Vertical de Cinfães solicita a
indicação do representante da Autarquia à Assembleia Constituinte deste
Agrupamento. -----------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Presidente exarou o seguinte despacho: “Comunique-se que o
representante é o sr. Vereador do Pelouro da Educação e seja presente à próxima
reunião para ratificação.” -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do Sr. Presidente. -14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.2 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS ----------------------------------------------------------------------------------------------AMPLIAÇÃO DA REDE SE SANEAMENTO DA GRALHEIRA: Presente o Projecto, Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra acima
referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa de concurso e
caderno de encargos e proceder ao respectivo concurso. ------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO AO
LUGAR DO BARREIRO – SOUSELO: - Presente o Projecto, Programa de
Concurso e Caderno de Encargos da obra acima referida. ----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa de concurso e
caderno de encargos e proceder ao respectivo concurso. ------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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16 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO -----------------------------------------------16.8 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PROGRAMA I.L.E. (INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO) – LUÍS
CARLOS GONÇALVES MENDES: - O Instituto do Emprego e Formação
Profissional solicita a emissão de parecer sobre a candidatura de Luís Carlos
Gonçalves Mendes ao Programa de Estimulo à Oferta de Emprego – Iniciativas
Locais de Emprego. -------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Adjunto do G.A.P. informou o seguinte: ------------------------------“O Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) vem, nos termos
da alínea a), do ponto 2 do art. 24º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março,
solicitar o parecer da Câmara Municipal de Cinfães relativamente a uma
candidatura ao Programa I.L.E. (Iniciativas Locais de Emprego), localizada na
área deste município. ----------------------------------------------------------------------------------É de referir que o prazo para emissão do parecer supra mencionado é de 15
dias úteis, considerando-se o mesmo tacitamente favorável se não for emitido
naquele prazo, mostrando-se por isso conveniente que o Executivo Municipal se
pronuncie sobre esta matéria na próxima reunião e com aprovação em minuta. -------------O referido parecer incidirá sobre a relevância dos investimentos em causa na
região, propondo o Centro de Emprego de Lamego que o competente órgão
autárquico se pronuncie sobre os seguintes itens: ------------------------------------------------- -Importância; ----------------------------------------------------------------------------------- -Oportunidade; --------------------------------------------------------------------------------- -Benefícios; ------------------------------------------------------------------------------------- -Diversificação do Investimento; ----------------------------------------------------------- -Adequação do local para implementação física do Projecto. ------------------------Nestes termos e tendo em atenção o conteúdo da candidatura formulada,
apresento a seguinte proposta de parecer: ----------------------------------------------------------PROJECTO DE INVESTIMENTO --------------------------------------------------------LUÍS CARLOS GONÇALVES MENDES -------------------------------------------------Trata-se de um projecto de investimento para instalação de um Comércio a
Retalho em Estabelecimento n/Especial s/Prodominância, sito no Edifício Santa
Eulália, Freguesia de Souselo, Concelho de Cinfães. --------------------------------------------Considerando que este tipo de comércio a retalho se apresenta como uma
necessidade para as comunidades actuais, a criação de um estabelecimento deste
tipo irá fomentar um aumento da qualidade dos serviços a prestar, resultando assim
demonstrada a IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADE daquele investimento, da
responsabilidade do promotor. -----------------------------------------------------------------------Tendo em atenção também os valores do projecto em causa (cerca de
148.480,53 uros), a que acresce a criação do próprio posto de trabalho, ficam
evidenciados os BENEFÍCIOS, quer para a respectiva zona de influência, quer
para os potenciais clientes, resultantes da concretização do mesmo. --------------------------No que à DIVERSIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO respeita, tendo em
conta que na área de localização do presente investimento não existe outro
estabelecimento com o objecto comercial do proposto pelo promotor, pode dizer-se
que esta se verifica. -------------------------------------------------------------------------------------No que se refere à ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA IMPLEMENTAÇÃO
_________________________________________________________________________________
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FÍSICA DO PROJECTO, tendo em conta os elementos disponíveis no processo de
candidatura, parece que o mesmo reúne as condições necessárias à execução do
projecto apresentado.” ---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, considerando de
relevante o investimento para a região. --------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA I.L.E. (INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO) –
ÂNGELO MANUEL DE JESUS FERREIRA: - O Instituto do Emprego e
Formação Profissional solicita a emissão de parecer sobre a candidatura de Ângelo
Manuel de Jesus Ferreira ao Programa de Estimulo à Oferta de Emprego –
Iniciativas Locais de Emprego. -----------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Adjunto do G.A.P. informou o seguinte: ------------------------------O Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) vem, nos termos
da alínea a), do ponto 2 do art. 24º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março,
solicitar o parecer da Câmara Municipal de Cinfães relativamente a uma
candidatura ao Programa I.L.E. (Iniciativas Locais de Emprego), localizada na
área deste município. -----------------------------------------------------------------------------------É de referir que o prazo para emissão do parecer supra mencionado é de 15
dias úteis, considerando-se o mesmo tacitamente favorável se não for emitido
naquele prazo, mostrando-se por isso conveniente que o Executivo Municipal se
pronuncie sobre esta matéria na próxima reunião e com aprovação em minuta. -------------O referido parecer incidirá sobre a relevância dos investimentos em causa na
região, propondo o Centro de Emprego de Lamego que o competente órgão
autárquico se pronuncie sobre os seguintes itens: ------------------------------------------------- -Importância; ----------------------------------------------------------------------------------- -Oportunidade; --------------------------------------------------------------------------------- -Benefícios; ------------------------------------------------------------------------------------- -Diversificação do Investimento; ----------------------------------------------------------- -Adequação do local para implementação física do Projecto. ------------------------Nestes termos e tendo em atenção o conteúdo da candidatura formulada,
apresento a seguinte proposta de parecer: ----------------------------------------------------------PROJECTO DE INVESTIMENTO --------------------------------------------------------ANGELO MANUEL DE JESUS FERREIRA --------------------------------------------Trata-se de um projecto de investimento para instalação de uma Empresa no
ramo da construção civil com a denominação “Tarougelo – Construções
Unipessoal, Ldª” com sede em Espinheirinho Tarouquela, Concelho de Cinfães. -----------Considerando que no Concelho de Cinfães abunda a mão-de-obra para a
construção civil, a criação de mais uma empresa neste ramo de actividade, irá
permitir outras alternativas aos potenciais trabalhadores, resultando assim
demonstrada a IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADE daquele investimento, da
responsabilidade do promotor. -----------------------------------------------------------------------Tendo em atenção também os valores do projecto em causa (cerca de
13.300,09 uros), a que acresce a criação do próprio posto de trabalho, ficam
evidenciados os BENEFÍCIOS, quer para a respectiva zona de influência, quer
para os potenciais trabalhadores e clientes, resultantes da concretização do mesmo.
_________________________________________________________________________________
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--------No que à DIVERSIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO respeita, tendo em
conta que na área de localização do presente investimento existem outros com o
objecto comercial do proposto pelo promotor, não pode dizer-se que esta se verifica.
No entanto, como o promotor se propõe utilizar materiais inovadores e ideias
novas, a diversificação parece, em parte, resultar. ------------------------------------------------No que se refere à ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA IMPLEMENTAÇÃO
FÍSICA DO PROJECTO, tendo em conta que os elementos disponíveis no processo
de candidatura são insuficientes para uma conclusão, não nos pronunciamos sobre
este “iten”. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, considerando de
relevante o investimento para a região. --------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO ----------------------------------------------DESTAQUE DE PARCELA – Presente o pedido de destaque de uma
parcela de terreno, registado sob o nº 1799/03, em 31 de Dezembro de 2003,
apresentado em nome de Armando de Sousa Soares, residente em Vila Chã Nespereira, respeitante ao processo de obras nº 166/03 de 25 de Novembro de 2003,
para construção de edifício para habitação, cujo projecto de arquitectura foi
aprovado em 11 de Dezembro de 2003, sito no lugar de Tojal (Vila Chã), freguesia
de Nespereira. -------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS de 06-01-04, que aqui se dá integralmente transcrita e consta do
respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------A fim de dar cumprimento ao estipulado no nº 3, do artº 65 da Lei
169/99, de 18 de Setembro, dá-se conhecimento das decisões tomadas em
relação aos seguintes processos de obras particulares e na sua fase de
arquitectura: --------------------------------------------------------------------------------------------Proc. nº 96/03, de 4 de Agosto, pertencente a Manuel António de Carvalho,
referente a construção de habitação bifamiliar, a edificar no lugar da Lage, freguesia
de Santiago de Pias, DEFERIDO; --------------------------------------------------------------------Proc. nº 133/03, de 3 de Outubro, pertencente a Alice Pinheiro Alexandre,
referente a demolição, ampliação e reconstrução de moradia, a edificar no lugar de
Galheira, freguesia de Souselo, DEFERIDO; -------------------------------------------------------Proc. nº 120/03, de 16 de Setembro de 2003, pertencente a Juvenal Pereira
Monteiro, referente a remodelação e ampliação de moradia, a edificar no lugar de
Barral, freguesia de Tarouquela, DEFERIDO; -----------------------------------------------------Proc. nº 114/03, de 4 de Setembro de 2003, pertencente a Maria Idalina da
Silveira Gomes, referente a construção de um edifício com destino a Habitação, a
edificar no lugar de Costa da Lapa, freguesia da Gralheira, DEFERIDO; ----------------------ALTERAÇÃO DA CAVE COM DESTINO A ESTABELECIMENTO
DE BEBIDAS, CAFÉ/BAR, EM NOME DE JOSÉ PEREIRA, RESIDENTE
EM GRANJA – NESPEREIRA ------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------No seguimento do relatório da Comissão de Vistorias à obra acima
identificada, o sr. Presidente da Câmara solicitou aos serviços esclarecimentos sobre
o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------“Considerando a discrepância entre o processo nº 161/2002 desenvolvido
para alteração do rés-do-chão para estabelecimento de bebidas, Café/Bar (memória
descritiva – justificativa) parecer Técnico e alvará de obras nº 100/2003 e o auto de
vistoria proc. nº 97 que refere cave, seja esclarecido em conjunto (Técnico e
comissão) a realidade concreta.” ---------------------------------------------------------------------Pelos Serviços Técnicos foi prestada a seguinte informação: “Atendendo à
discrepância de designação verificadas para o mesmo piso, concluo após análise do
processo, que o piso em causa deve ser denominado como cave, tal como consta da
certidão do Registo Predial.” -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com o parecer dos Serviços
Técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -------------17.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE PAÚVES – Presente o
Relatório Final da obra acima indicada, elaborado pela Comissão de Análise das
Propostas nos termos do artº 102º do D.L. 59/99, de 02 de Março, ordenando as
empresas de acordo com os critérios de adjudicação previamente definidos da
seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------------------1º Oliveira & Marques, Lda. ……………………...…..………… 863.885,41
--------2º Alberto Couto Alves, SA ……………….…………………….947.574,79
--------3º Santana & Cª, S.A. ……….…………………………………1.079.550,77
--------4º Inersel- Construções, SA …………..…...…………………...1.079.693,64
--------5º Domingos da Silva Teixeira , SA …………......…………….1.205.266,18
--------6º Embeiral-Empreiteiros das Beiras, SA …….....….………….1.213.009,23
--------7º António Alves Quelhas ……………………….…………….1.362.729,41
--------8º Construtora da Huila …………….………………………….1.494.900,27
--------Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à empresa classificada em
primeiro lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO
MINHOSO: - Presente o Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra
acima referida, com o preço base de 153.093,47. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso e Caderno
de Encargos e proceder a concurso público. --------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; ----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; ---------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PARQUE MUNICIPAL DOS PASSAIS: - Presente o Projecto, Programa
de Concurso e Caderno de Encargos da obra acima referida, com o preço base de
357.751,41. --------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, caderno de encargos e
programa de concurso e proceder a concurso público. --------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: ------------Comissão de Abertura do Concurso: ------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos, e Drª Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro. --------------------Suplentes – António Jorge Pereira Fraga e D. Conceição Adélia Couto
Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente – Engº Hélio Henrique Sampaio; -----------------------------------------------Vogais – Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Chefe da D.A.F. Joaquim
Fernando de Sousa Monteiro; -------------------------------------------------------------------------Suplentes – D. Maria Amália dos Santos e D. Maria Fernanda Correia Pereira
Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------18 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA EM
29/12/2003: - Presente a minuta da acta da reunião da Assembleia Municipal,
realizada em 29/12/2003, do seguinte teor: --------------------------------------------------------“2. Apreciação e votação da proposta de transferência do troço da E.N. 222
entre o Km 79 e Km 81,200 (Curva da Lomba a Paúves) para património
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, abstenções dos srs. Alfredo Valente e Presidente
da Junta de Freguesia de Alhões, aprovar a proposta de transferência do troço da
E.N. 222 entre o Km 79 e Km 81,200 (Curva da Lomba a Paúves) para património
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da proposta de adesão do Município ao Sistema
Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto e participação na empresa
gestora. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão do
Município ao Sistema Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto e
participação na empresa gestora. ------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da alteração da taxa/tarifa de consumo de água no
escalão de 0 a 10 m3. --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a taxa/tarifa de consumo de água,
por metro cúbico e por mês, para o escalão de 0 a 10 metros cúbicos: - 0,30
_________________________________________________________________________________
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(trinta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------5. Apreciação e votação da taxa a aplicar no Imposto Municipal sobre
Imóveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, com os votos contra dos srs. Cláudio Oliveira,
Inspector Irnande, Profª Igilda Rodrigues, Drª Clementina Madureira, Alfredo
Valente, Mário de Almeida, Prof. Arlindo, Presidentes das Juntas de Freguesia de
Ferreiros, Santiago de Piães, Tarouquela, Nespereira, Alhões, S. Cristóvão de
Nogueira, Fornelos e Tendais, e abstenções do srs. Presidente da Mesa da
assembleia e Prof. Marina Granja, aprovar a taxa prevista no Código Municipal
sobre Imóveis, na alínea b) nº 1 do artº 112º na percentagem de 0,8 % e a taxa
prevista na alínea c) do mesmo artigo na percentagem de 0,5%. ------------------------------6. Apreciação e votação das Opções do Plano e Proposta de Orçamento da
Câmara Municipal de Cinfães para o ano financeiro de 2004. -------------------------------Foi deliberado, por maioria, votos contra dos srs. Inspector Irnande, Profª
Igilda Rodrigues, Alfredo Valente, Drª Clementina Madureira e Prof. Arlindo e
abstenção do sr. Cláudio Oliveira, aprovar as Opções do Plano e Proposta de
Orçamento da Câmara Municipal de Cinfães para o ano financeiro de 2004. ---------------7. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho
Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------Foi eleito, por escrutínio secreto, com trinta votos, o Presidente da Junta de
Freguesia de Ferreiros, sr. Fernando da Silva Rocha. ------------------------------------------Considerando que a publicação, da memória descritiva da organização dos
Serviços Municipais, na 2ª Série, nº 273, de 25 de Novembro de 2003, saiu com
algumas inexactidões, o sr. Presidente da Mesa da Assembleia, propôs ao brigo do
Artº 83º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, incluir na Ordem do Dia a respectiva
errata. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------8. Apreciação e votação da estrutura orgânica dos Serviços Municipais –
errata. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da proposta do sr. Presidente da Assembleia Municipal, foi
apreciada a “errata” apresentada pelos Serviços Municipais. ---------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a “errata” e aconselhar a
republicação da estrutura dos serviços no Diário da República.”------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------19 - EXPEDIENTE DIVERSO ---------------------------------------------------------------------CEDÊNCIA GRATUITA DA CISTERNA – CENTRO SOCIAL E
PAROQUIAL DE TENDAIS – Solicita a cedência gratuita da cisterna,
semanalmente, para efectuar a limpeza de uma fossa estanque. ---------------------------------A Câmara Municipal, nos termos do nº 3, do artº. 4º. do Regulamento e
Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais, poderá, caso a caso, isentar ou
reduzir as taxas relativas a actos que, pela sua natureza, se identifiquem com os que
são próprios das aludidas instituições de solidariedade social, quando promovidas
por organizações sem fins lucrativos, pelo que foi apresentada fotocópia dos
estatutos daquela Associação que a identificam como instituição de solidariedade
social tendo em conta o disposto nos artºs. 2º. e 3º. dos respectivos estatutos.-----------------Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas. ---------------_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

10

2004-01-12

_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

