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ACTA N.º 12/2006
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães, realizada em
26 de Junho de 2006
01 – ABERTURA ------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e seis, na Vila de
Cinfães, Paços do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da
Câmara, Prof. José Manuel Pereira Pinto e a presença do Vice-Presidente, Prof.
Manuel Domingos Aguiar Barbosa e dos Vereadores, Enfª Maria de Fátima Oliveira
de Sousa da Silva, Dr. Serafim Rodrigues, Engº Manuel Vasconcelos Pinheiro e Dr.
Jorge Manuel de Sousa Cardoso Ventura reuniu este Corpo Administrativo. ----------------O Vereador, Sr. Eurico Correia informou que chegaria mais tarde. --------------------Eram quatorze horas e cinquenta e cinco minutos (14H55M), quando, pela
Presidência, foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------02 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------Tendo a acta da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma,
por unanimidade, aprovada. --------------------------------------------------------------------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 86º DA LEI 169/99) ----------O Sr. Presidente apresentou o seguinte: -------------------------------------------------Propôs, nos termos do artº 83º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a inclusão na
Ordem do Dia dos seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS NO POLIDESPORTIVO DE
ALHÕES E ZONA ENVOLVENTE – PRORROGAÇÃO DE PRAZO. -----------------REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA
ALTA DA FREGUESIA DE SOUSELO – RECTIFICAÇÃO DE
DELIBERAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------PROPRIEDADE HORIZONTAL – LOURENÇO & MADUREIRA,
LDA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------ADJUDICAÇÕES: - Informou que foi adjudicado o projecto do arruamento
de ligação do estádio municipal à Rua de S. Sebastião, bem como a reparação do
soalho da Escola da Lavra – Espadanedo. ----------------------------------------------------------REAPN: - Informou que esteve presente numa reunião em Baião sobre a
Rede Europeia Anti Pobreza mas que sobre este assunto a Vereadora, Srª Enfª
Fátima Silva transmitirá mais pormenorizadamente os assuntos ali tratados. ----------------REUNIÃO NA CCRD-N: - Informou que foi alterada a constituição das
NUT´s, ficando o concelho de Cinfães a pertencer à NUT do Tâmega. -----------------------FESTAS DO CONCELHO: - O Sr. Vice-Presidente e o Vereador, Dr.
Serafim Rodrigues, apresentaram o seguinte: ------------------------------------------------------“Congratulamo-nos pela forma como, mais uma vez, decorreram as nossas
Festas do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------Queremos agradecer à GNR, Bombeiros, Associações participantes e, duma
forma geral, a todos aqueles que colaboraram na programação e organização. Uma
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palavra muito especial para os nossos funcionários pela forma como souberam
dignificar a nossa Terra com o seu trabalho e empenho. Queremos também
agradecer aos milhares de turistas que, vindos de vários pontos do país, nos
visitaram e aos cinfanenses por mais esta grande demonstração de hospitalidade.”
--------A Vereadora, Sra. Enfª Fátima Silva apresentou o seguinte: -----------------------REAPN: - Informou que participou numa reunião, no dia 19 de Junho, na
Câmara Municipal de Baião, onde estiveram presentes os Presidentes das Câmaras
de Cinfães, Resende, Marco de Canaveses, Baião, Amarante e o responsável
nacional da rede europeia anti-probeza, Padre Jardim Moreira, para debater a
possível criação de uma rede de apoio social inter municipal, que abranja os
municípios que integram a Comunidade Urbana do Tâmega e os municípios de
Mesão Frio, Resende e Cinfães.----------------------------------------------------------------------FESTAS DO CONCELHO: - Informou que subscreve as palavras do Sr.
Vice-Presidente e do Vereador, Sr. Dr. Serafim Rodrigues, relativamente às festas do
concelho e também dá os parabéns a todos aqueles que de uma ou de outra forma
colaboraram no evento. -------------------------------------------------------------------------------Entrou na Sala de Reuniões o Vereador, Sr. Eurico Correia. --------------03 – CÂMARA ----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO DE QUOTAS: - A Associação de Desenvolvimento do Vale
do Douro – Beira Douro, solicita o pagamento das quotas referentes ao 1º semestre
de 2006, no valor de € 623,50. ----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, pagar. ---------------------------------------------------ABRIGO DE PASSAGEIROS: - A Junta de Freguesia de Moimenta solicita
o fornecimento de um abrigo de passageiros para colocar no lugar do Barral. ---------------Foi deliberado, por unanimidade, fornecer o abrigo. -------------------------------------PRODUÇÃO DE UM C.D “VAMOS DESCOBRIR TERRAS DE
SERPA PINTO”: - A informática é hoje sem dúvida uma ferramenta ao serviço de
todos e um meio que se pode e deve aproveitar nas suas várias potencialidades,
sempre ao dispor através de um simples click. A execução de um trabalho
multimédia abrangente do nosso concelho é uma forma divulgadora da nossa riqueza
natural e humana. --------------------------------------------------------------------------------------O Vereador, Sr. Dr. Serafim Rodrigues, informou que a elaboração do CD
incluirá a vertente turística e educativa, ou seja, abordará as potencialidades
turísticas do concelho e alguns jogos educativos com a história e lendas do concelho.
-------A Vereadora, Sra. Enfª Fátima Silva, referiu que este projecto, relativamente à
parte educativa, pretende divulgar o concelho entre os jovens, sendo incluídas
algumas imagens virtuais. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização deste trabalho e
consultar algumas empresas para apresentar propostas. ----------------------------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO --------------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS --------------------------------------------------------PAGAMENTO DE PREJUÍZOS: - Maria Rosa Carvalho Soares, residente
em Enxidrô – Tendais, solicitou uma indemnização pelos prejuízos causados, na sua
propriedade, por motivo das obras de reconstrução de um muro na estrada de
Enxidrô. -------------------------------------------------------------------------------------------------Os serviços técnicos confirmam e informam que os prejuízos causados
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importam em € 66,00. ---------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, indemnizar a Sra. Maria Rosa Carvalho
Soares, no montante de € 66,00. ---------------------------------------------------------------------ARRANJO E PAVIMENTAÇÃO DO C.M. DE ORTIGOSA À E.N. 225:
- A Empresa Geogranitos solicita a prorrogação do prazo da obra, até à data de 8 de
Junho de 2006, em virtude das condições climatéricas não permitirem a execução
das pavimentações em betuminoso. -----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo, conforme solicitado e a
título gracioso. -----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
--------GRANDES REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E NÃO
ASFÁLTICOS
DE
ESTRADAS
E
CAMINHOS
MUNICIPAIS
(PAVIMENTAÇÃO DO C.M. DE ACESSO A RANHA – OLIVEIRA DO
DOURO) - Presente o Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra acima
indicada, com o preço base de 41.175,00 €. --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso e Caderno
de Encargos e proceder a concurso limitado convidando-se para o efeito as seguintes
empresas: ------------------------------------------------------------------------------------------------ - Urbitâmega – Soc. de Construções do Tâmega, Lda. ---------------------------------- - Montalvia, Construtora, S.A. -------------------------------------------------------------- - Cunha Duarte, S.A. -------------------------------------------------------------------------- - S.E.M. – Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda. ----------------------------------- - Eulacorte – Construções Duriense, Lda. ------------------------------------------------- - Higino Pinheiro & Irmão, Lda. ------------------------------------------------------------ - Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A. ----------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: -----------Comissão de Abertura do Concurso: -----------------------------------------------------Presidente: Engº Hélio Henrique Rocha Sampaio; ---------------------------------------Vogais: Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (Assistente
Administrativa Especialista); -------------------------------------------------------------------------Suplentes: Conceição Adélia Couto Moreira (Técnica Superior de 1ª Classe)
e António Jorge Pereira Fraga (Chefe de Secção). ------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: ------------------------------------------------------Presidente: Engº Hélio Henrique Rocha Sampaio; --------------------------------------Vogais: Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Maria Fernanda Correia
Pereira Ferreira (Assistente Administrativa Especialista); ---------------------------------------Suplentes: Maria Amália Pinto da Costa C.V. dos Santos (Chefe de Secção) e
António Jorge Botelho Soares (Chefe de Secção). ------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------GRANDES REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E NÃO
ASFÁLTICOS DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS –
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA
ESTRADA DE MOIMENTA (LUGAR DA PADARIA) AO LUGAR DE
PINHEIRO NA FREGUESIA DE TAROUQUELA – Presente o Projecto,
Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra acima indicada, com o preço
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base de 50.852,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Projecto, Programa de Concurso e
Caderno de Encargos e proceder a concurso limitado convidando-se para o efeito as
seguintes empresas: ------------------------------------------------------------------------------------ -Urbitâmega – Soc. de Construções do Tâmega, Lda. ----------------------------------- - Montalvia, Construtora, S.A. -------------------------------------------------------------- - Cunha Duarte, S.A. -------------------------------------------------------------------------- - S.E.M. – Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda. ----------------------------------- - Eulacorte – Construções Duriense, Lda. ------------------------------------------------- - Higino Pinheiro & Irmão, Lda. ------------------------------------------------------------ - Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A. ----------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: -----------Comissão de Abertura do Concurso: -----------------------------------------------------Presidente: Engº Hélio Henrique Rocha Sampaio; ---------------------------------------Vogais: Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (Assistente
Administrativa Especialista); -------------------------------------------------------------------------Suplentes: Conceição Adélia Couto Moreira (Técnica Superior de 1ª Classe)
e António Jorge Pereira Fraga (Chefe de Secção). ------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: ------------------------------------------------------Presidente: Engº Hélio Henrique Rocha Sampaio; --------------------------------------Vogais: Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Maria Fernanda Correia
Pereira Ferreira (Assistente Administrativa Especialista); ---------------------------------------Suplentes: Maria Amália Pinto da Costa C.V. dos Santos (Chefe de Secção) e
António Jorge Botelho Soares (Chefe de Secção). ------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------05 – ENERGIA ----------------------------------------------------------------------------------------05.2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL ----------------------------- ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE CINFÃES: - A EDP
informa que a comparticipação da autarquia nos trabalhos de iluminação pública no
lugar de Teixeirô, será de € 3.827,62, num total orçamentado de € 7.634,02. ---------------- Foi deliberado, por unanimidade, mandar executar. -------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões a Vereadora, Sra. Enfª Fátima Silva. -07 – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------07.4 – TRANSPORTES ESCOLARES --------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS
ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE
2006/2007: - O júri do concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de
transportes escolares para o ano lectivo 2006/2007, apresenta a acta de abertura das
propostas: -----------------------------------------------------------------------------------------------“… Abertos os envelopes verificou-se que foram apresentadas as seguintes
propostas: -----------------------------------------------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 16 – MARCELIM, VILA VIÇOSA E TRAVASSOS, ATÉ À
ESCOLA DO 1.º C.E.B., E.B. 2,3 E SECUNDÁRIA DE CINFÃES. --------------------------- - Associação de Recreio Grupo Folclórico de Cantas e Cramóis de Pias,
65,00 Euros/dia. --------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

5
2006-06-26

--------José Rodrigues, 70,00 Euros/dia. -----------------------------------------------------------CIRCUITO Nº 17 – CADIZ, SANGUINHEDO E CONTENÇA, ATÉ À
ESCOLA DO 1.º C.E.B., E.B. 2,3 E SECUNDÁRIA DE CINFÃES. ------------------------- Clube Desportivo de Cinfães, 53,00 Euros/dia. --------------------------------------------CIRCUITO Nº 18 – PIMEIRÔ E VALE DE PAPAS ATÉ À ESCOLA DO 1º
C.E.B. DA GRALHEIRA. ----------------------------------------------------------------------------- - M. Teixeira, Lda., 32,00 Euros/dia. ------------------------------------------------------ - José Rodrigues, 40,00 Euros/dia. --------------------------------------------------------- - Junta de Freguesia da Gralheira, 25,00 Euros/dia. -----------------------------------CIRCUITO N.º 19 – CHÃ/FERREIROS E COVELAS (JUNTO A
HABITAÇÃO), ATÉ A ESCOLA SECUNDÁRIA E E.B. 2,3 DE CINFÃES. ------------------ - M. Teixeira, Lda., 35,00 Euros/dia. ------------------------------------------------------ - Duarte Sousa Pinto Águas, 25,00 Euros/dia. ------------------------------------------- - CIRCUITO Nº 20 – AVELOSO ATÉ FERMENTÃOS, E DE CASAIS ATÉ
MERIDÃOS (ALUNOS DO SECUNDÁRIO E 2.º E 3.º CICLO). ------------------------------- - José Rodrigues, 70,00 Euros/dia ---------------------------------------------------------- - Junta de Freguesia da Tendais, 65,00 Euros/dia. ------------------------------------ - CIRCUITO Nº 21 – PARADELA ATÉ SANTA MARINHA (ALUNOS DO
ENSINO SECUNDÁRIO E DO 2.º E 3.º CICLO). ------------------------------------------------ - Paulo Jorge Vasconcelos Soares, 25,00 Euros/dia. ------------------------------------ - CIRCUITO N.º 22 – VALINHAS E PINDELO ATÉ AO POSTO E.B.M. DE
ERVILHAIS. -------------------------------------------------------------------------------------------- - Paulo Jorge Vasconcelos Soares, 28,00 Euros/dia. ------------------------------------ - António Mendes, 16,00 Euros/dia. -------------------------------------------------------- CIRCUITO N.º 23 – AZIBOSO E CARVALHAIS ATÉ AO POSTO E.B.M. DA
FEIRA/NESPEREIRA. -------------------------------------------------------------------------------- - António Mendes, 14,00 Euros/dia. -------------------------------------------------------- - CIRCUITO N.º 24 – ROMÃO/BOUÇAS E TEMPORÃO, ATÉ À ESCOLA
E.B. 2,3 DE CINFÃES. -------------------------------------------------------------------------------- - Associação de Recreio Grupo Folclórico de Cantas e Cramóis de Pias,
30,00 Euros/dia. ---------------------------------------------------------------------------------------- - CIRCUITO N.º 25 – VILA BOA DE CIMA, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B.
DE FERRREIROS DE TENDAIS. ------------------------------------------------------------------- - M. Teixeira, Lda., 16,00 Euros/dia. ------------------------------------------------------ - CIRCUITO N.º 26 – RUIVAIS, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DOS
DESAMPARADOS. ------------------------------------------------------------------------------------ - Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, 25,00 Euros/dia. ------------------------- - Duarte Sousa Pinto Águas, 12,00 Euros/dia. ------------------------------------------- CIRCUITO N.º 27 – MONTÃO, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE VILA
NOVA Nº 1. --------------------------------------------------------------------------------------------- - M. Teixeira, Lda., 10,00Euros/dia. ------------------------------------------------------- - Duarte Sousa Pinto Águas, 10,00 Euros/dia. ------------------------------------------- CIRCUITO N.º 28 – VILAR DO PESO E MOURILHE, ATÉ À ESCOLA DO
1º C.E.B. DE S. CRISTÓVÃO. ----------------------------------------------------------------------- Clube Desportivo de Cinfães, 51.50 Euros/dia. ------------------------------------------ CIRCUITO N.º 29 – VILAR DE ARCA, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE
SANTO ANTÓNIO. ----------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- Ficou deserto. ---------------------------------------------------------------------------------- CIRCUITO N.º 30 – SOUTELO E AVELOSO, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B.
DE MERIDÃOS. --------------------------------------------------------------------------------------- - Junta de Freguesia da Tendais, 60,00 Euros/dia. -------------------------------------- - José Rodrigues, 50,00 Euros/dia ---------------------------------------------------------- CIRCUITO N.º 31 – VILA DE MUROS E CASAIS, ATÉ À ESCOLA DO 1º
C.E.B. DE MERIDÃOS. ------------------------------------------------------------------------------- - Associação de Recreio Grupo Folclórico de Cantas e Cramóis de Pias,
70,00 Euros/dia. ---------------------------------------------------------------------------------------- CIRCUITO N.º 32 – PARADELA, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE
LOUROSA. ---------------------------------------------------------------------------------------------- - Paulo Jorge Vasconcelos Soares, 22,00 Euros/dia. ------------------------------------ CIRCUITO N.º 33 – ERVILHAIS, ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE
VALINHAS. --------------------------------------------------------------------------------------------- - António Mendes, 16,00 Euros/dia. -------------------------------------------------------- CIRCUITO N.º 34 – IGREJA/FORNELOS ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE
MACIEIRA. ------------------------------------------------------------------------------------------- Ficou deserto. ------------------------------------------------------------------------------------ CIRCUITO N.º 35 – GATÃO ATÉ À ESCOLA DO 1º C.E.B. DE SANTA
ISABEL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ficou deserto. --------------------------------------------------------------------------------- - CIRCUITO N.º 36 – PAÚVES (JUNTO Á ESCOLA SECUNDÁRIA), ATÉ
TUBERAIS (ESCOLA PROFISSIONAL). ---------------------------------------------------------- Ficou deserto”. --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, homologar a acta do júri e adjudicar os
circuitos aos candidatos que apresentaram melhores preços, excepto o circuito nº 27
que é adjudicado ao concorrente Duarte Sousa Pinto Águas. -----------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, abrir novo concurso para os circuitos
que ficaram desertos. ----------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões a Vereadora, Sra. Enfª Fátima Silva. ------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA ------------------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS --------------------------------------------------------------------------FEIRA DE ARTESANATO, GASTRONOMIA E VINHO VERDE: - O
Sr. Vice-Presidente e o Vereador, Sr. Dr. Serafim Rodrigues, informaram que nos
dias 28, 29 e 30 de Julho realizar-se-á a feira de artesanato, gastronomia e vinho
verde. No espaço da feira haverá stands de artesanato, restaurantes do concelho,
animação musical, etc. --------------------------------------------------------------------------------O valor estimado para a feira é de cerca de € 50.000,00. --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a realização da feira e assumir os
respectivos encargos. ----------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO ---------------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS --------------_________________________________________________________________________________
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--------PAVILHÃO DESPORTIVO DE NESPEREIRA – AQUISIÇÃO DE
TERRENOS: - O Sr. Presidente, propôs a aquisição de um terreno ao Sr. Mário
José da Silva Soares Teixeira, proprietário dos prédios denominados Borralhal e
inscritos nas respectivas matrizes sob os artºs 6827 e 6831, para a construção do
Pavilhão Desportivo de Nespereira, considerando que o P.P.I. desta Câmara prevê a
obra e nesta fase dever-se-á passar para a fase de elaboração do projecto. --------------------O Vereador, Sr. Engº Pinheiro entende que a aquisição do terreno deveria ser
com área suficiente para que o mesmo permita a construção de um futuro complexo
escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que o terreno tem uma área de cerca de 15.600 m2
e o valor global da aquisição dos artigos é de € 110.000,00. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o terreno pelo valor de €
110.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões o Sr. Presidente. -----------------------------------CONSTRUÇÃO DO BAR DA PISCINA MUNICIPAL DE CINFÃES:
Presente o projecto, programa de concurso e caderno de encargos da obra acima
indicada, com o preço base de 89.584,76 €. --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa de concurso e
caderno de encargos e proceder a Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio,
convidando as seguintes firmas: --------------------------------------------------------------------- - Maranhão- Sociedade de Construções, Lda; --------------------------------------------- - Lourenço & Madureira, Lda; -------------------------------------------------------------- - QT-Construção e Engenharia, Lda; ------------------------------------------------------- - SEM-Sociedade de Empreitadas de Marco, Lda; --------------------------------------- - Custódio de Melo-Sociedade de Construções, Lda; ------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, constituir as seguintes Comissões: -----------Comissão de Abertura do Concurso: -----------------------------------------------------Presidente: Arqº Cristina Nabais; -----------------------------------------------------------Vogais: Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (assistente
administrativa especialista); --------------------------------------------------------------------------Suplentes: Conceição Adélia Couto Moreira (técnica superior de 1ª classe) e
António Jorge Pereira Fraga (Chefe de Secção). -------------------------------------------------Comissão de Análise das Propostas: -------------------------------------------------------Presidente: Arqª Cristina Nabais; -----------------------------------------------------------Vogais: Engª Cidália Cristina Fonseca Mendes e Maria Fernanda Correia
Pereira Ferreira (assistente administrativa especialista); -----------------------------------------Suplentes: Maria Amália Pinto da Costa C.V. dos Santos (chefe de secção) e
António Jorge Botelho Soares (chefe de secção). -------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------PISCINA MUNICIPAL AQUECIDA – ASSALTO: - Os serviços informam
que no primeiro fim de semana de Junho a piscina foi assaltada tendo sido furtados €
86,44 relativa à receita cobrada pelos funcionários, pela utilização daquelas
instalações e danificadas a porta interior e a gaveta da secretária. ----------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e assumir as despesas
com o furto e danos. ----------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS NO POLIDESPORTIVO DE
ALHÕES E ZONA ENVOLVENTE: - A Empresa Custódio de Melo – Sociedade
de Construções Lda adjudicatária da obra em epígrafe solicita a prorrogação do
prazo de execução por mais sessenta dias. --------------------------------------------------------Os serviços informam que o prazo de execução da obra terminou em 27 de
Maio de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo de execução da obra por
mais 60 dias, a partir da data de 27 de Maio de 2006, a título gracioso. -----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------11- ACÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------11.4 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------INTEGRAÇÃO DE JOVEM DEFICIENTE EM INSTITUIÇÃO: - O
Centro Social Paroquial de Tendais solicita a concessão de um passe escolar para
Anabela Pereira Costa, residente em Oliveira do Douro, para frequentar a instituição
“Portas Pr`a Vida”, em Lamego. A jovem encontra-se a frequentar a Cerci de
Amarante, desde Abril de 2004, tendo sido encaminhada agora para esta instituição.
--------O custo do passe mensal é de € 96,00. ------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o passe. ----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO ------------------------------------------------14.1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA --------------------------------------------------ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PIAS: - O Sr. Presidente informou que
adjudicou à EFACEC Ambiente S.A. pelo valor de € 1.699,00, a substituição de uma
bomba na estação elevatória de Pias, que estava prestes a avariar, conforme
informação dos serviços técnicos. -------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do Sr. Presidente. --------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------REDE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA
ALTA DA FREGUESIA DE SOUSELO: - Na acta da reunião de Câmara de 22 de
Maio último, verificou-se ter havido um lapso na transcrição dos valores da
adjudicação da obra acima referida, pelo que deverá ser rectificado o valor indicado
na deliberação (€ 9.689,60) para o valor correcto indicado pelos serviços técnicos,
ou seja € 9.698,60. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder-se à rectificação do valor indicado
na deliberação de 22 de Maio último, para € 9.698,60. ------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------14.4 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------PRAIA FLUVIAL: - A Junta de Freguesia de Nespereira informa que está
disponível para fazer a limpeza e manutenção da Praia Fluvial, durante a época
balnear, mediante o pagamento de € 600,00. ------------------------------------------------------O Sr. Presidente propôs a atribuição de € 500,00, verba igual à do ano
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transacto. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------ÁRVORE CLASSIFICADA DE INTERESSE PÚBLICO: - A Direcção
Geral dos Recursos Florestais informa que foi classificada como árvore de Interesse
Público, um Cupressus sempervirens L., árvore vulgarmente conhecida por ciprestecomum, existente na Quinta do Outeiro – Boassas, propriedade de Manuel da
Cerveira Pinto Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ---------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o Sr. Presidente. --------------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO -----------------------------17.2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO ---------------------------------------------DESTAQUE DE PARCELA: Presente o pedido de destaque de parcela de
terreno, registado sob o nº 972/06, em 02 de Junho, em nome Augusto da Fonseca
Correia residente em Lugar de Ventuzelas, freguesia de Santiago de Piães,
respeitante ao processo de obras nº 54/06, de 24 de Março, para Construção de uma
Habitação Unifamiliar sita em Eira e Boucinhas, freguesia de Santiago de Piães. -----------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 13 de Junho, e que 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 71/06, de 19 de Abril, pertencente a Andreia Ilidia Pereira Leite de
Oliveira, referente a construção de moradia, a edificar no lugar de Feitoria, freguesia
de Travanca, DEFERIDO; ----------------------------------------------------------------------------Proc. nº 39/06, de 8 de Março, pertencente a José Manuel Oliveira Alves
Pinto, referente a reconstrução de um edifício para habitação, a edificar no lugar de
Gavinho – Pindelo, freguesia de Nespereira, DEFERIDO; --------------------------------------Proc. nº 210/05, de 13 de Outubro, pertencente a Cláudia Rosa Andrade de
Sousa, referente a alteração de uma moradia, a edificar no lugar de Cosconhe,
freguesia de Santiago de Piães, DEFERIDO; ------------------------------------------------------Proc. nº 26/06, de 20 de Fevereiro, pertencente a Fernando Cardoso Saraiva,
referente a regularização de construção de habitação unifamiliar, a edificar no lugar
de Espechinho, freguesia da Gralheira, DEFERIDO; ---------------------------------------------Proc. nº 52/06, de 31 de Março, pertencente a José Carlos Soares Pereira
Cardoso, referente a construção de moradia unifamiliar, a edificar no lugar de
Moutinho, freguesia de Cinfães, DEFERIDO; ----------------------------------------------------Proc. nº 62/06, de 3 de Abril, pertencente a Aida Maria Pereira Monteiro e
Andreia Filipa Monteiro Pereira, referente a construção de uma habitação, a edificar
no lugar de Outeiro Fornoso, Seara, freguesia e S. Cristóvão, DEFERIDO; ------------------Proc. nº 92/06, de 26 de Maio, pertencente a Virgílio António Pereira Mendes,
referente a construção de edifício com destino a habitação, a edificar no lugar de
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Várzea, freguesia de Moimenta, DEFERIDO; -----------------------------------------------------Proc. nº 69/06, de 11 de Abril, pertencente a Carlos Serafim de Jesus Soares,
referente a construção de uma moradia, a edificar no lugar de Valbom, freguesia de
S. Cristóvão, DEFERIDO; ----------------------------------------------------------------------------Proc. nº 82/06, de 5 de Maio, pertencente a Manuel Almeida da Silva, para
Construção de habitação, a edificar no lugar de Santo António, freguesia de Santiago
de Piães, DEFERIDO; ---------------------------------------------------------------------------------Proc. nº 158/05, de 18 de Agosto, pertencente a Arlindo Gonçalves da Fonte
Santos, referente a construção de moradia unifamiliar, a edificar no lugar de Feira do
Couto, freguesia de Souselo, DEFERIDO; ---------------------------------------------------------Proc. nº 68/06, de 11 de Abril, pertencente a Catarina da Conceição Cardoso
Pereira, referente a construção de moradia, a edificar no lugar de Igreja, freguesia de
S. Cristóvão, DEFERIDO; ----------------------------------------------------------------------------Proc. nº 97/06, de 2 de Junho , pertencente a Maria de Fátima Teixeira
Pereira, referente a construção de moradia, a edificar no lugar de Regadas, freguesia
de Espadanedo, DEFERIDO; ------------------------------------------------------------------------PROPRIEDADE HORIZONTAL: Presente o pedido de Propriedade
Horizontal, registado sob o nº 706/06, de 26 de Abril, em nome de José Rodrigues
Cardoso, residente em Feira Franca, freguesia de Nespereira, respeitante ao Processo
de Obras nº 259/94, de 12 de Agosto, para construção de um edifício para habitação
e comércio. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 7 de Junho, e que consta do respectivo processo. -------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO: Presente o processo de
licenciamento de obras 197/96, de João Carlos da Costa Moreira, residente na Rua
de Malaca, freguesia de Nevogilde, licenciado através do Alvará nº 10/97, de 23 de
Janeiro, para reconstrução de habitação, sita em Pelourinhos, freguesia de Fornelos. --------Concluídos os trabalhos o requerente apresentou as telas finais, juntamente
com o pedido de vistoria, registado nos serviços sob o nº 911/06, de 24 de Maio. ----------Os Serviços Técnicos informam, face às telas finais apresentadas, que foram
efectuadas alterações durante a execução da obra, que se encontram sujeitas a
licenciamento municipal, pelo que as correcções apresentadas não se enquadram em
processo de telas finais, mas sim, em processo próprio de licenciamento, nos termos
da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, os Serviços Técnicos informam ser de indeferir o pedido de
aprovação das telas finais apresentadas. ------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, indeferir de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 5 de Junho, e que consta do respectivo processo. -------------------------------INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: Presente o processo registado sob o nº 136/04, de
4 de Agosto para instalação de Estabelecimento Comercial de Restauração e
Bebidas, sito em Catrapeiro, freguesia de Souselo, pertencente a Correia Gomes,
Lda, com sede em Rua Sá Carneiro, 52 Castelo de Paiva. ---------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 12 de Junho, e que consta do respectivo processo. ----------------------_________________________________________________________________________________
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--------PROPRIEDADE HORIZONTAL – LOURENÇO & MADUREIRA,
LDA: - Presente o pedido de Propriedade Horizontal, registado sob o nº 375/06, de
25 Maio, em nome de Lourenço & Madureira, Lda., com sede na Vila de Cinfães,
referente ao Processo de Obras nº 73/2000, de 10 de Abril, para construção de um
edifício para habitação colectiva, comércio e serviços. ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 23 de Junho 2006, e que consta do respectivo processo. -----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezoito horas e vinte minutos (18H20M), foi
encerrada a reunião e dela se lavrou esta acta, que vai ser assinada, se for aprovada.
--------E Eu, Joaquim Fernando de Sousa Monteiro, Chefe de Divisão Administrativa
e Financeira, servindo de Secretário, a redigi, subscrevi e assino.-----------------------
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