1

2004-07-12

ACTA N.º 14/2004
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães, realizada em
12 de Julho de 2004

…
--------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 86º DA LEI 169/99) -----------O Sr. Presidente apresentou o seguinte: --------------------------------------------------CEDÊNCIA DAS CASAS DOS MAGISTRADOS: - Informou que se
deslocou ao Instituto de Gestão Financeiro do Ministério da Justiça para ultimar a
cedência da Casa dos Magistrados nos termos da deliberação deste Executivo. --------------PARQUE ÉOLICO DA ENERNOVA: - Informou que vai assinar o
protocolo aprovado pela Executivo e que diligenciou junto daquela empresa a
possibilidade de atribuição de alguns contributos para as IPSS das freguesias onde os
parques eólicos se encontram instalados. ------------------------------------------------------------CANDIDATURAS: - Informou que foram aprovadas as candidaturas do
Biblio Bus e do equipamento informático para as escolas do 1º ciclo do concelho. ----------EXTRACÇÃO DE INERTES NO RIO DOURO: - Informou que os
serviços responsáveis pelo licenciamento de areios, pretendem que os mesmos sejam
encerrados e que os eventualmente licenciados apenas sejam servidos por Sardoura. --------Referiu ainda que este acto a ser imposto acarreta maiores custos para o
consumidor, pelo que em sua opinião dever-se-ia envidar esforços para que os areios
existentes na área do concelho de Cinfães não sejam encerrados. -----------------------…
03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------FEIRA DE ARTESANATO, GASTRONOMIA E VINHO VERDE 2004: - O Vereador sr. Prof. Domingos, na sequência da informação prestada na
última reunião, apresentou o programa definitivo da Feira de Artesanato,
Gastronomia e Vinho Verde, que se realizará nos próximos dias 16, 17 e 18 de
Julho. O orçamento previsto para o programa é de 28.000.-------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o programa e respectivo orçamento.
--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (FESTAS CONCELHIAS 2004) – A
Direcção da Adega Cooperativa de Cinfães e Resende, C.R.L., solicita a isenção de
pagamento das taxas devidas pela ocupação da via pública, durante as Festas
Concelhias, uma vez que o stand / mostra apenas pretendeu dar conhecimento dos
produtos da região. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas de ocupação
da via pública. -------------------------------------------------------------------------------------------FILME DE SERPA PINTO: - A Globalnews Publicações, L.da, com sede
social na Rua Joaquim António de Aguiar, 45 – 5.º Esq. – Lisboa, representada pelo
sócio gerente Dr. Albérico da Silva Cardoso, remete para os devidos efeitos, minuta
do contrato a celebrar com esta Câmara Municipal, sobre a realização do filme
dedicado à travessia do Continente Africano, efectuada por Serpa Pinto. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do contrato. ---------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO -------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS ---------------------------------------------------------C.M VALES – MEIJOADAS – RIBEIRINHA:- A empresa adjudicatária
desta obra, MONTALVIA CONSTRUTORA S.A., informa que é necessário
rebaixar o nível freático em diversas zonas desta obra, sendo necessário executar
drenos longitudinais em quantidades superiores ao inicialmente previsto.-------------Para a execução de órgãos de drenagem longitudinais, em manilhas de diâmetro de
0,20 m perfuradas, envoltas em brita, incluindo os trabalhos necessários e
preparatórios, apresenta aquela empresa o preço de 35,00 /ml, sendo necessários
cerca de 698 ml.------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização dos trabalhos e isentar
a Câmara, ao abrigo do ponto 3 do artigo 45.º do D.L. n.º 59/99, do estudo a realizar
por uma entidade externa e independente, considerando que os trabalhos a mais não
são de montante superior a 25% do valor do contrato. --------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------C.M. DA E.N. 222 A SANFINS: - A empresa adjudicatária desta obra,
MONTALVIA CONSTRUTORA S.A., informa que é necessário proceder à
execução dos seguintes trabalhos a mais, nesta empreitada: - Fornecimento e
aplicação de rega de colagem à razão de 0,5 Kg / m2, numa área de 16.380,50 m2;
Limpeza e regularização da superfície, antes da aplicação da camada de betuminoso,
numa área de cerca de 10.936,80 m2. ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização dos trabalhos e isentar
a Câmara, ao abrigo do ponto 3 do artigo 45.º do D.L. n.º 59/99, do estudo a realizar
por uma entidade externa e independente, considerando que os trabalhos a mais não
são de montante superior a 25% do valor do contrato. --------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------04.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PARQUE MUNICIPAL DOS PASSAIS: - Nos termos do artº 116º do D.L.
nº 59/99, de 2 de Março é presente a minuta do contrato a celebrar com a Empresa
Sociedade de Construções P.A.V. e Obras Públicas, Limitada, referente à obra em
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta, que aqui se dá por
integralmente transcrita e consta do respectivo processo. ----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -------------------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------JUNTA DE FREGUESIA DE SOUSELO – CAIS DO ESCAMARÃO:Solicita esta Junta de Freguesia a atribuição de uma comparticipação financeira, para
o programa de animação de Verão, que pretende levar a efeito nas noites de Sábado
e tardes de Domingo, no Cais do Escamarão, do qual consta: - Folclore, Animação
de Rua, Música ao Vivo, Arraial Popular, Sardinhada e Jogos Tradicionais. ------------------Mais solicita a comparticipação para as obras de arborização do espaço de
lazer do Cais, bem como para a colocação de alguns bancos de jardim. ------------------------O orçamento para as obras de arborização, colocação de bancos de jardim e
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programa de animação, totaliza 2.645 . ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, fornecer o equipamento (bancos) e árvores
para o espaço de lazer do Cais. -----------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 75,00 por
grupo folclórico nacional que participe no programa de animação. -----------------------------SUBSIDIOS A COLECTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS: O Vereador do Pelouro da Cultura, sr. Prof. Domingos, referiu que na reunião
ordinária deste Executivo, de 10 de Maio último, foi deliberado, por sua proposta,
atribuir às colectividades culturais e recreativas do concelho os subsídios de
manutenção para o ano de 2004. Porém, nesta data verifica-se que, por lapso, o
montante do subsídio atribuído à Associação de Melhoramentos e Defesa dos
Interesses do Lugar de Vilar de Arca, na referida reunião não foi o correcto, pelo
que propõe a rectificação, para 2.244,00.----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, rectificar a deliberação de 10/05/2004 e
atribuir o subsídio de 2.244,00 à Associação de Melhoramentos e Defesa dos
Interesses do Lugar de Vilar de Arca. ----------------------------------------------------------------FEIRA
DA
MALHADA
–
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO,
SOCIAL,
CULTURAL
E
DESPORTIVO DE TENDAIS: - Solicita esta Associação a atribuição de um
subsídio para o concurso pecuário e luta de bois para a XXVII edição da Feira da
Malhada que se realizou nos dias 10 e 11 de Julho. -----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio equivalente aos primeiros
lugares das diversas classes do concurso pecuário e 250,00 para a luta de bois. ------------RANCHO FOLCLÓRICO DE S. CRISTÓVÃO DE NOGUEIRA –
FESTIVAL DE FOLCLORE:- Solicita esta associação a atribuição de um
subsídio para o festival de folclore que pretende levar a efeito no p.f. dia 17 de Julho,
na freguesia de S. Cristóvão de Nogueira, com a participação de cinco grupos
nacionais.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 375,00 ( 75,00 x
5). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------08.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------COMISSÃO DE FESTAS, SANTA MARIA MAIOR – TAROUQUELA:Informa esta Comissão que a TVI, por compromissos inadiáveis com a Cova da Iria
– Fátima, não pode transmitir no p.f. dia 1 de Agosto a eucaristia a partir daquela
freguesia de Tarouquela.------------------------------------------------------------------------------Considerando a indisponibilidade da TVI em transmitir a eucaristia, a
Comissão tem tido uma maior dificuldade na obtenção de receitas, pelo que
solicitam financiamento para as despesas com a energia eléctrica que se estimam
entre os 750,00 e 1.000,00 . ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, assumir os encargos da energia eléctrica, até
ao total de 1.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------FILANDORRA TEATRO DO NORDESTE: - Pretende esta Companhia de
Teatro de âmbito Regional, elaborar um protocolo de cooperação no domínio da
divulgação e animação teatral, para o ano de 2005 e será revalidado, nos anos
subsequentes, enquanto não for denunciado por uma das partes. O Protocolo obriga a
apresentação de cinco espectáculos, e terá o apoio financeiro do Município, no valor
de 5.000 , a liquidar em duodécimos, bem como o apoio logístico e os encargos com
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as despesas de alojamento e alimentação das equipas a deslocar. -------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar e elaborar o protocolo de
cooperação, nos termos propostos. -------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.2 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS ----------------------------------------------------------------------------------------------ADUTORA AO LONGO DA ESTRADA MUNICIPAL DE VILAR DE
ARCA A NESPEREIRA E RESERVATÓRIO DO MONTE DE CASTRO
DAIRE: - Montalvia, Construtora S.A., empreiteiro desta obra, solicita a
prorrogação do prazo de execução da obra por mais cento e vinte dias, a contar do
terminus do prazo já concedido. ----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo para a conclusão desta
obra, a título gracioso, por mais cento e vinte dias. ------------------------------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ----------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------DESTAQUE DE PARCELA – Presente o pedido para destaque de uma
parcela de terreno, registado sob o nº 180/04, em 15 de Abril, apresentado em nome
de António Beleza Pinto e Manuel Barbosa Pinto Correia, residentes no lugar de
Covelo, freguesia de Souselo, respeitante ao processo de obras nº 174/2003, de 05 de
Dezembro, para construção de edifício com destino a habitação, cujo projecto de
arquitectura foi aprovado em 04 de Fevereiro de 2004, sito no lugar do Capelo,
freguesia de Souselo. ---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 21 de Junho de 2004, que aqui se dá por integralmente transcrita e
consta do respectivo processo. -----------------------------------------------------------------------DESTAQUE DE PARCELA – Presente o pedido para destaque de uma
parcela de terreno, registado sob o nº 872, em 03 de Junho, apresentado em nome de
Adão Andrade, residente na Rua Estrada Romana nº 16 r/c direito, traseiras, 4 415 –
Pedroso – Vila Nova de Gaia, respeitante ao processo nº 83/2001, de 09 de Abril,
para construção de edifício destinado a habitação, cujo projecto de arquitectura foi
aprovado em 24 de Abril de 2004, sito no lugar de Vales – Nespereira. -----------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 22 de Junho de 2004, que aqui se dá por integralmente transcrita e
consta do respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------PROPRIEDADE HORIZONTAL - Presente o pedido de Propriedade
Horizontal, registado sob o nº 269/04, em 01 de Junho, apresentado em nome de
Manuel António de Carvalho, residente no lugar de Quelha, freguesia de Santiago de
Piães, respeitante ao edifício licenciado com o alvará nº 209/2000, de 04 de
Dezembro, sito no lugar de Leira da Lage, freguesia de Santiago de Piães.--------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 28 de Junho de 2004, que aqui se dá por integralmente transcrita e
consta do respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA - Presente o pedido de informação
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prévia para construção de uma habitação, registado sob o nº 450/04, em 15 de
Março, para o lugar de Vilela, freguesia de Souselo, pertencente a Manuel Maria
Aguiar Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 25 de Junho de 2004, que aqui se dá por integralmente transcrita e
consta do respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO COLECTIVA – Maria Eugénia
Andrade Costa, residente no lugar do Pinheiro, freguesia de Tarouquela, em
complemento ao processo de obras, registado sob o nº 178/2000, de 03 de Agosto,
para construção de edifício de habitação colectiva no lugar de Choupo, freguesia de
Espadanedo, vem juntar os projectos das especialidades, para os devidos efeitos. O
projecto de arquitectura foi aprovado na reunião ordinária deste Executivo realizada
aos 24/05/2004. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os projectos das especialidades e
licenciar. --------------------------------------------------------------------------------------------------19 - EXPEDIENTE DIVERSO -------------------------------------------------------------PROGRAMA I.L.E.: - O Instituto do Emprego e Formação Profissional,
nos termos da alínea a), do ponto 2 do art. 24º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de
Março, solicita o parecer da Câmara Municipal de Cinfães relativamente a três
candidaturas ao Programa I.L.E. (Iniciativas Locais de Emprego), localizadas na área
deste município, apresentadas por José Fernando Correia Rodrigues, António
Pereira Soares Vinagre e Edgar Leandro Correia Rocha, residentes na freguesia
de Souselo.------------------------------------------------------------------------------------------------É de referir que o prazo para emissão dos pareceres supra mencionados é de
15 dias úteis, considerando-se os mesmos tacitamente favoráveis se não forem
emitidos naquele prazo, mostrando-se por isso conveniente que o Executivo
Municipal se pronuncie sobre esta matéria na próxima reunião e com aprovação em
minuta. Os referidos pareceres incidirão 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 das candidaturas formuladas, o
G.A.P. emitiu as seguintes propostas de parecer: --------------------------------------------------PROJECTO DE INVESTIMENTO DE EDGAR LEANDRO CORREIA
ROCHA: - Trata-se de um Projecto ligado à construção civil, designadamente na
área da montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia, o qual, para além de criar
o posto de trabalho do candidato, também se prevê que possa vir a criar outros. A
sua sede situar-se-à no Lugar de Pensagem, Freguesia de Souselo, Concelho de
Cinfães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em atenção que o Concelho de Cinfães está bem representado a nível
regional e mesmo nacional na específica área da construção civil, parece resultar
manifestamente evidente a IMPORTÂNCIA e a OPORTUNIDADE do presente
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projecto de investimento, potenciado pelo facto do respectiva promotor ser um
jovem deste concelho. ----------------------------------------------------------------------------------Considerando ainda a criação previsional de 2 (dois) postos de trabalho num
concelho onde a oferta de emprego não abunda, ficam também demonstrados os
BENEFÍCIOS na área de influência do projecto em apreço. ----------------------------Em termos de DIVERSIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO, não se pode dizer que
este projecto seja inovador, mas é, como acima se disse, claramente uma boa aposta,
tendo em conta as apetências do concelho de Cinfães neste domínio da construção
civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------No que se refere à ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA
IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA DO PROJECTO, há dois tipos de considerações a
fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A primeira, que não nos é identificada com precisão o local onde a empresa
vai funcionar. --------------------------------------------------------------------------------------------A segunda, já aflorada ao longo deste parecer, tem a ver com o facto de
naquela Freguesia e neste concelho existirem grandes potencialidades ao nível da
mão-de-obra para esta vertente da construção civil, facto que nos coloca em posição
de poder dizer que a área de implementação do projecto é adequada. --------------------------PROJECTO DE INVESTIMENTO DE ANTÓNIO PEREIRA SOARES
VINAGRE: - Trata-se de um projecto de investimento para instalação de um
Comércio a Retalho de Têxteis, a instalar em Fontela, Souselo Cinfães.
Considerando que o comércio a retalho de têxteis está fortemente implantado na área
do concelho onde o promotor se pretende estabelecer, tendo em conta a
predisposição dos seus residentes para este ramo de negócio, a existência de mais
um pólo de venda naquela área, pode, através de mecanismos de ordem
concorrencial, fomentar um aumento da qualidade dos serviços a prestar e uma
diminuição do preço dos respectivos produtos, a pagar pelos utentes, com evidentes
vantagens para estes últimos, 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
26.699,00 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 utentes resultantes da concretização do mesmo. -----------------------------------No que à DIVERSIFICAÇÃO DO INVESTIMENTO respeita e tendo em
conta que na área de localização do presente investimento existem outros
estabelecimentos semelhantes ao que o promotor pretende instalar, não se pode dizer
que esta se verifica na sua plenitude. -----------------------------------------------------------------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 “item”.-----------------------------------------------------------------PROJECTO DE INVESTIMENTO JOSÉ FERNANDO CORREIA
RODRIGUES: -Trata-se de um projecto de investimento para instalação de uma
empresa de multiserviços ligados à área agrícola, em Alhões, 4690-005 Cinfães.
Considerando que a comunidade em que o promotor se pretende instalar é de cariz
fortemente agrícola e constituída por uma população envelhecida, a criação, por este
jovem, de uma empresa voltada para a execução de trabalhos agrícolas, vai fomentar
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o desenvolvimento nesta importante área tendo especialmente em conta que a
agricultura praticada é de subsistência, resultando assim demonstrada a
IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADE daquele investimento, da responsabilidade
do promotor. Por outro lado, a concretização deste projecto, impedirá que mais
jovens possam abandonar aquelas terras à procura de melhores condições de vida. ----------Tendo em atenção também os valores do projecto em causa (cerca de
62.467,00 uros), a que acresce a criação do próprio posto de trabalho bem como a
de mais quatro postos, 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 e tendo em
conta que na área de localização do presente investimento não existe outra empresa
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 FÍSICA DO PROJECTO, tendo em conta que os elementos
disponíveis no processo de candidatura são insuficientes para uma conclusão, não
nos pronunciamos sobre este “item”.-----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável considerando de
relevante os investimentos para a região. -------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: …
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