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ACTA N.º 13/2009
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

13 de Julho de 2009
01 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------Aos treze dias do mês de Julho do ano dois mil e nove, 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, Dr. Serafim Rodrigues, Dr. Jorge Manuel de Sousa Cardoso Ventura e Eurico
Luís Prata Pinto Correia, reuniu este Corpo Administrativo. -------------------------------------O Vereador, sr. Engº Manuel de Vasconcelos Pinheiro, comunicou que não
poderia estar presente na reunião por motivos profissionais, pelo que solicitou a
justificação da respectiva falta. -----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do Vereador, sr. Engº
Manuel de Vasconcelos Pinheiro. --------------------------------------------------------------------Eram quatorze horas

e quarenta minutos (14H40M), 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
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Ordem do Dia do seguinte assunto: ----------------------------------------------------------------SOFTWARE ARCGIS 9.2 – CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E APOIO
TÉCNICO REMOTO. -------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES DIVERSAS:-------------------------------------------------------------SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA REDE VIÁRIA:- Informou que foi
aberto um procedimento concursal para a sinalização horizontal das seguintes vias
de comunicação – Estrada da Barragem a S.Cristóvão, da E.N. 222 a Mourilhe e
Estrada da Cal a Ortigosa.------------------------------------------------------------------------------VEDAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – Informou que
está a concurso o fornecimento e montagem da vedação da Escola E.B. 2,3 de
Cinfães.----------------------------------------------------------------------------------------------------FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS – ETAR
DE FORNELOS:-

Informou que está a concurso o fornecimento de equipamento

para os serviços, designadamente para a ETAR de Fornelos.-------------------------------------ACESSO A TEIXEIRÔ:- Informou que foi adjudicada a firma
MONTALVIA, pelo valor de 34.921,20 € a obra do acesso ao lugar de Teixeirô.------------RECONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE DE MONTÃO –
OLIVEIRA:- Informou que foi adjudicada à firma Custódio de Melo – Sociedade
de Construções L.da, pelo valor de 31.401,00 €, a obra de reconstrução do muro de
suporte da Estrada Municipal em Montão.----------------------------------------------------------ACESSO À PRAIA FLUVIAL DO ARDENA : Informou que foi
adjudicado à empresa Bruficap – Construções Unipessoal L.da, pelo valor de
14.840,50 €, a obra do acesso à praia fluvial do Ardena.----------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O Vereador, sr. Dr Jorge Ventura, apresentou o seguinte: --------------------------VALE DO BESTANÇA :- Referiu que o Jornal Expresso noticiou que o
Vale do Bestança é um dos melhores locais para a realização de caminhadas.
Informou, ainda, que a limpeza dos caminhos do lado da freguesia de Ferreiros não
foi totalmente efectuada, pelo que solicita as necessárias providências, para a
conclusão dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------PARQUE DE LAZER DE MOURILHE :- Congratulou-se pelos trabalhos
realizados na construção do Parque de Lazer de Mourilhe, lamentando no entanto
que o local não tenha sido dotado de estacionamento automóvel.--------------------------------O sr. Presidente da Câmara, esclareceu que a C.C.D.R. Norte, não autorizou a
construção de lugares para estacionamento de veículos automóveis, mas que já foi
pensado no lado oposto ao parque serem ali construídos alguns estacionamentos.-----------A Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, comunicou que: ------------------------------ - Congratulou-se com a integração das 3 Escolas do Concelho (EB 2,3 de
Cinfães, Souselo e Secundária) no Projecto TEIP2 (Territórios de Intervenção
Prioritária) – Visa promover o sucesso educativo dos alunos em contextos
socioeducativos difíceis. Prevê equipas multidisciplinares e um conjunto recursos
fundamentais para um trabalho continuado na luta contra o insucesso e abandono
escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Este programa, é regulado pelo Despacho Normativo nº 55/2008, publicado
no Diário da República, 2ª série, Nº 206, de 23 de Outubro de 2008. --------------------------- -No dia 6 de Julho de 2009, o CLAS reuniu para emitir parecer, solicitado
pelo Instituto da Segurança Social, relativamente às candidaturas ao POPH, das
seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------ Associação para o Desenvolvimento do Alto Concelho – Criação do Centro de Dia
com Apoio Domiciliário; ----------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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- Associação de Solidariedade Social de Espadanedo – Ampliação de edifício para
lar residencial, CAO e SAD, para pessoas portadoras de deficiência; ------------------- Centro Social da Paróquia de S. Martinho de Fornelos – Reconstrução de edifício
para a implantação da valência Centro de Dia com Serviço de Apoio Domiciliário; -- Santa Casa da Misericórdia de Cinfães – Remodelação do Lar D. Maria Emília
Resende; -------------------------------------------------------------------------------------------------- - No dia 2 de Junho foi eleito o Presidente do Conselho Geral, da Escola
Secundária Prof. F. P. Resende, a Dr.ª Maria Eduarda Ferreira Machado. -------------03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA
FLORESTAL: - Tendo-se verificado que na acta da reunião foi mencionado, por
lapso, 20 de Setembro como a data para o termo dos contratos de prestação de
serviços de dois Vigilantes Florestais, Joaquim Ferreira da Fonseca e João Pedro
Soares Montenegro Moreira Colaço, solicita-se a rectificação da mesma para 30 de
Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, rectificar. ------------------------------------------------OBRAS DE MANUTENÇÃO: - A Junta de Freguesia de Bustelo solicita a
atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com as obras de reparação do
edifício da Sede da Junta de Freguesia, orçadas em € 3.600,00, com IVA incluído. ---------Os Serviços Técnicos informam que o edifício apresenta algumas fissuras,
havendo necessidade de intervenção para evitar maior degradação do mesmo. O
orçamento apresentado de € 3.600,00 é aceitável, face aos trabalhos a executar,
tendo sido incluído no orçamento a execução de uma rampa para deficientes. ----------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 50% acrescido do
I.V.A. à taxa legal em vigor, e elaborar o respectivo protocolo.--------------------------_________________________________________________________________________________
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--------COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA REPÚBLICA: - A
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, na
sequência do protocolo que estabeleceu com a Associação Nacional dos Municípios
Portugueses, solicita o apoio e o envolvimento dos serviços da Câmara através das
seguintes vias: -------------------------------------------------------------------------------------------a) no desenvolvimento e designação de um canal de comunicação regular,
através do qual se possam estimular e divulgar as iniciativas que integram o
Programa do Centenário e divulgar, a partir do portal do Centenário da República, as
actividades relacionadas com as comemorações do centenário perspectivadas pelo
município. ------------------------------------------------------------------------------------------------b) na identificação, valorização e divulgação da história e património, material
e imaterial (monumentos, personalidades, toponímia, memória de acontecimentos,
títulos de imprensa local …), relativos ao município no tempo da I República. ---------------Foi deliberado, por unanimidade, aderir às comemorações. ------------------------------GEMINAÇÃO COM S. FILIPE: - O sr. Presidente da Câmara de S. Filipe Ilha do Fogo - Cabo Verde, informa que visitará o concelho de Cinfães nos dias 23,
24 e 25 de Julho e solicita apoio na deslocação de Lisboa a Cinfães. ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, assumir os encargos com a estadia do sr.
Presidente da Câmara de S. Filipe. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------CORETO DE SANTA ISABEL: - A Junta de Freguesia de Travanca solicita
a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com a construção do coreto
em Santa Isabel, no valor de € 38.771,41, conforme cópia do contrato e orçamento
que envia. ------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita uma especial atenção para o caso, considerando as dificuldades
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financeiras por que tem passado a Junta de Freguesia devido às dívidas contraídas
pela anterior gestão autárquica. -----------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50% do
valor da obra, acrescido do I.V.A e elaborar o respectivo protocolo. ---------------------------SOFTWARE ARCGIS 9.2 – CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO E APOIO
TÉCNICO REMOTO: - Presente uma informação dos Serviços de Protecção Civil
do seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------“Tendo terminado a garantia de um ano do software ArcGIS 9.2, adquirido à
“ESRI Portugal – Sistemas de Informação Geográfica, SA”, no dia 31 de Janeiro de
2009 e não tendo sido renovada desde então, a ESRI vem propor a assinatura de um
novo Contrato de Subscrição Técnica de Software e Apoio Técnico Remoto para o
período de 01/Julho/2009 a 30/Junho/2010. Este contrato inclui apoio técnico
remoto e todos os upgrades de software disponibilizados enquanto estiver em vigor.
--------O valor anual deste contrato é de 2.751,37 euros +IVA. ---------------------------------Saliento a importância da assinatura deste contrato para o Gabinete Técnico
Florestal, pois permitirá a aquisição de novos upgrades, mantendo assim o software
actualizado. Permite também o acesso a novas ferramentas de trabalho para a
execução dos trabalhos relacionados com sistemas de informação geográficos,
nomeadamente construção de bases de dados cartográfica na óptica do
planeamento municipal. Permite também que no futuro se possa incluir o PDM em
formato digital no site para acesso a todos os munícipes. De salientar também que
neste momento, a versão desactualizada existente na Câmara não é compatível com
os novos computadores devido ao novo sistema operativo. --------------------------------------A Câmara fica assim com os seguintes serviços: -------------------------------------------Actualização de “Software” ------------------------------------------------------------------A ESRI PORTUGAL fornecerá à Câmara as actualizações para o software
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ESRI que é objecto do presente Contrato, que venham a estar disponíveis durante o
período de vigência do mesmo, assim que as mesmas sejam tornadas disponíveis
pela ESRI para Portugal. ------------------------------------------------------------------------------Estas actualizações serão fornecidas em suporte CD-ROM e incluirão o
conjunto da documentação que for produzido respeitante a essas actualizações. As
actualizações de software ESRI, objecto do presente Contrato, só serão fornecidas
para os dispositivos standard suportados e incluídos no presente Contrato. A
Câmara será responsável pelas actualizações que seja necessário efectuar nas
interfaces para dispositivos não standard. ----------------------------------------------------------Inscrição na Conferência Anual de Utilizadores da ESRI -----------------------------Cada serviço de suporte primário ArcInfo, ArcIMS ou ArcSDE contratado
inclui a inscrição gratuita de um participante na Conferência Anual de Utilizadores
da ESRI que se realiza em geral na Califórnia do Sul, em Junho ou Julho de cada
ano. A participação inclui o direito a uma cópia dos procedimentos e da
documentação da Conferência, o acesso a todas as sessões plenárias e técnicas e
todas as actividades sociais incluídas no Programa da Conferência, livres de
encargos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Acesso aos Serviços do Virtual Earth -------------------------------------------------------O acesso aos serviços do Virtual Earth é grátis para os utilizadores de
ArcGIS Desktop que têm manutenção activa, incluindo 50.000 transacções por
licença e por ano. Os utilizadores de ArcGIS desktop poderão estender este serviço
adquirindo uma subscrição anual sem limite de transacções. -----------------------------------Junto se anexa, o Contrato de Subscrição de Software e Apoio Técnico
Remoto enviado pela “ESRI Portugal – Sistemas de Informação Geográfica, SA”. –
--------Foi deliberado, por unanimidade, celebrar o contrato de subscrição e apoio
técnico remoto com a empresa ESRI Portugal – Sistemas de Informação Geográfica,
_________________________________________________________________________________
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SA, pelo valor de 2.751,37 euros +IVA. ------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO ---------------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS ---------------------------------------------------------C.M. AVITOURE – VILA DE MUROS - VALVERDE: Presente o Plano
de Segurança e Saúde para aprovação, apresentado pela firma “Francisco Pereira
Marinho & Irmãos, S.A,” referente à empreitada acima indicada. -----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar. -------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------C.M. DE CASTANHEIRA – PAREDES (OLIVEIRA): Presente o Plano
de Segurança e Saúde para aprovação, apresentado pela firma “Higino Pinheiro &
Irmão, Lda.,” referente à empreitada acima indicada. ---------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar. -------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------GRANDES REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E NÃO
ASFÁLTICOS DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – (E.M.
BOAVISTA A OUTEIRO): - Presente o Relatório Final elaborado pelo Júri do
Procedimento por Ajuste Directo no termos do artigo 124.º do Código dos Contratos
Públicos, e demais documentos que compõem o processo de concurso da obra acima
indicada, propondo a classificação dos concorrentes de acordo com os critérios de
adjudicação, previamente definidos: ---------------------------------------------------------1º - Higino Pinheiro & Irmão L.da …………....…….………………….. 25.550,00 €
2º - Eulacorte – Const. Duriense ……………………………………….. 25.776,00 €
_________________________________________________________________________________
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--------Nos termos do artº 98º do D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro é presente a
minuta do contrato a celebrar com a empresa Higino Pinheiro & Irmão, Lda referente
à empreitada “Grandes Reparações de Pavimentos Asfálticos de Estradas e
Caminhos Municipais (E.M. Boavista a Outeiro)”. ------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar e classificar estas propostas de
acordo com o Relatório Final elaborado pelo Júri do Procedimento e adjudicar a
empreitada ao concorrente classificado em 1.º lugar, Higino Pinheiro & Irmão, Lda.,
pelo valor de € 25.550,00. -----------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, que aqui
se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------GRANDES REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E NÃO
ASFÁLTICOS DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – (E.M. DE
PINDELO A VALE DO CÃO): - Presente o Relatório Final elaborado pelo Júri do
Procedimento por Ajuste Directo no termos do artigo 124.º do Código dos Contratos
Públicos, e demais documentos que compõem o processo de concurso da obra acima
indicada, propondo a classificação dos concorrentes de acordo com os critérios de
adjudicação, previamente definidos: ---------------------------------------------------------1º - Montalvia Construtora S.A. …………………...…………..……….. 23.800,00 €
2º - Higino Pinheiro & Irmão L.da ………………….………………….. 25.980,00 €
3º - S.E.M. – Soc. de Empreiteiros do Marco, L.da ….………….……… 26.190,00 €
4º - Eulacorte – Construções Duriense, L.da ……………….…...….… 26.380,00 €.
--------Nos termos do artº 98º do D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro é presente a
minuta do contrato a celebrar com a empresa Montalvia Construtora S.A. referente à
empreitada “Grandes Reparações de Pavimentos Asfálticos de Estradas e Caminhos
_________________________________________________________________________________
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Municipais (E.M. de Pindelo a Vale do Cão)”. -----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar e classificar estas propostas de
acordo com o Relatório Final elaborado pelo Júri do Procedimento e adjudicar a
empreitada ao concorrente classificado em 1.º lugar, Montalvia Construtora S.A.,
pelo valor de € 23.800,00. -----------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, que aqui
se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ACESSO A FIGUEIREDO – MOIMENTA: - A Empresa Montalvia
Construtora S.A. solicita prorrogação de prazo de noventa dias a contar da data do
último dia já estabelecido, para a obra em epígrafe, em virtude de haver necessidade
de executar um volume de trabalhos superior ao previsto. ----------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo 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 – (ACESSO A
LAVANDEIRA - SOUSELO): - Presente o Caderno de Encargos, Convite e Mapa
de Medições da obra acima indicada, com o preço base de 31.775,00 euros. ------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e proceder a
concurso por Ajuste Directo, convidando-se as seguintes empresas: --------------------------- - URBITÂMEGA – Sociedade de Construções Lda. ------------------------------------- - Cunha Duarte, S.A. --------------------------------------------------------------------------- - Eulacorte-Construções Duriense, Lda ----------------------------------------------------- - INERSEL – Construções, S.A. -----------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- - SEM – Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda ---------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, nomear para júri do procedimento os
seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Eng.º Hélio Henrique Rocha Sampaio; ---------------------------------------Vogais: Eng.º Luís Manuel Rodrigues Sequeira, que substituirá o Presidente
nas faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (Assistente
Técnico); -------------------------------------------------------------------------------------------------Suplentes: Maria Fernanda Correia Pereira Ferreira (Assistente Técnico) e
António Jorge Botelho Soares (Coordenador Técnico). -------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------04.4 – INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
--------ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO MUNICIPAL
PARA SERVIÇOS: - A Empresa Carmage – Sociedade de Construções L.da
solicita a segunda prorrogação do prazo da empreitada, num prazo de sessenta dias, a
contar da data de conclusão prevista na 1ª prorrogação. ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais sessenta dias. ----------AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E OUTRO –
FORNECIMENTOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO
PARA A COZINHA DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO: - Sendo necessário
proceder-se à aquisição de equipamento para as instalações do Mercado, apresentase proposta de decisão de contratar, caderno de encargos, mapa de quantidades e
convite, cujo encargo se estima em € 50.000,00 (preço base). -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento por ajuste directo, o
caderno de encargos, mapa de quantidades e convite. ---------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
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imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------05 – ENERGIA -----------------------------------------------------------------------------------------05.2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL -----------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE ESPADANEDO – A
EDP informa que a comparticipação da autarquia nos trabalhos de ampliação de rede
BT/IP, em Casal Ferreiro, Lameira será de € 1.091,07, acrescido do IVA á taxa legal
m vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, mandar executar. ---------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões a Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa. --07 – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------07.4 – TRANSPORTES ESCOLARES ---------------------------------------------------CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O
ANO LECTIVO 2009/2010: - O Júri do procedimento do concurso, apresenta o
relatório final do processo no qual se verifica, que terminado o prazo para audiência
prévia dos concorrentes, nos termos do artº 147º do Código dos Contratos Públicos,
não foi apresentada qualquer reclamação, referente às deliberações tomadas pelo Júri
do Procedimento, nos actos anteriormente praticados. Assim e nos termos definidos
no Programa do Procedimento e Caderno de Encargos, e aplicados os critérios de
avaliação, os concorrentes ficaram classificados da seguinte forma: --------------------Proposta
de
Lote

Designação do Concorrente

número
valor/dia

Ordenação

Total
de dias

/Pontuação

Associação de Recreio e Grupo Folclórico
1

1.º

50,00

172

8.600,00

2.º

54,00

172

9.288,00

de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães
Auto Viação Cura, Lda.
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M. Teixeira, Lda.

3.º

55,00

172

9.460,00

José Rodrigues

4.º

60,00

172

10.320,00

Clube Desportivo de Cinfães

1.º

40,00

172

6.880,00

1.º

27,50

172

4.730,00

José Rodrigues

2.º

30,00

172

5.160,00

M. Teixeira, Lda.

3.º

32,00

172

5.504,00

M. Teixeira, Lda.

1.º

12,45

172

2.141,40

Duarte Sousa Pinto Águas

2.º

15,00

172

2.580,00

José Rodrigues

1.º

50,00

172

8.600,00

Freguesia de Tendais

2.º

53,00

172

9.116,00

Auto Viação Cura, Lda

3.º

58,00

172

9.976,00

1.º

40,00

172

6.880,00

1.º

47,50

172

8.170,00

Freguesia de Santiago de Piães

1.º

18,00

172

3.096,00

M. Teixeira, Lda.

1.º

14,50

172

2.494,00

Duarte Sousa Pinto Águas

2.º

15,00

172

2.580,00

Duarte Sousa Pinto Águas

1.º

22,50

172

3.870,00

Freguesia de Oliveira do Douro

2.º

25,00

172

4.300,00

M. Teixeira, Lda.

1.º

19,90

172

3.422,80

Duarte Sousa Pinto Águas

2.º

20,00

172

3.440,00

12

Clube Desportivo de Cinfães

1.º

35,00

172

6.020,00

13

Clube Desportivo de Cinfães

1.º

45,00

172

7.740,00

2

Associação de Recreio e Grupo Folclórico
de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães
3

4

5

Associação de Solidariedade Social
6
Recreativa de Nespereira.
Associação de Solidariedade Social
7
Recreativa de Nespereira.
8

9

10

11
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Virgílio Monteiro

1.º

15,00

172

2.580,00

Freguesia de Santiago de Piães

2.º

18,50

172

3.182,00

Manuel Cardoso Alves

3.º

19,00

172

3.268,00

Virgílio Monteiro

1.º

15,00

172

2.580,00

Freguesia de Santiago de Piães

2.º

20,00

172

3.440,00

Manuel Cardoso Alves

3.º

23,00

172

3.956,00

José Rodrigues

1.º

40,00

172

6.880,00

Freguesia de Tendais

2.º

43,00

172

7.396,00

1.º

45,00

172

7.740,00

M. Teixeira, Lda.

2.º

47,50

172

8.170,00

Manuel Cardoso Alves

1.º

29,00

172

4.988,00

Freguesia de Nespereira

2.º

30,00

172

5.160,00

19

Freguesia de Fornelos

1.º

14,00

172

2.408,00

20

Freguesia de Travanca

1.º

15,00

172

2.580,00

1.º

12,50

172

2.150,00

José Rodrigues

2.º

20,00

172

3.440,00

Freguesia de Nespereira

1.º

30,00

188

5.640,00

1.º

30,00

172

5.160,00

José Rodrigues

2.º

35,00

172

6.020,00

M. Teixeira, Lda.

3.º

40,00

172

6.880,00

1.º

30,00

188

5.640,00

14

15

16

Associação de Recreio e Grupo Folclórico
17

de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães

18

Associação para o Desenvolvimento do
21

22

Alto Concelho de Cinfães

Associação de Recreio e Grupo Folclórico
de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães
23

Associação para o Desenvolvimento do
24
Alto Concelho de Cinfães
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M. Teixeira, Lda.

2.º

34,00

188

6.392,00

25

Freguesia de Nespereira

1.º

20,00

172

3.440,00

26

M. Teixeira, Lda.

1.º

30,00

172

5.160,00

27

Freguesia de Oliveira do Douro

1.º

20,00

172

3.440,00

--------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas contidas no relatório
final, bem como adjudicar os circuitos aos concorrentes classificados em primeiro
lugar pelo júri do procedimento concursal. ---------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE PARA A ESCOLA DE CASTELO DE PAIVA: - Maria
Cecília Pinto Ferreira, residente em Bolo – Souselo, solicita a concessão de passe
escolar para a filha, Maria Inês Ferreira Lopes, que irá frequentar o 5º ano na Escola
EB 2-3 de Castelo de Paiva, localidade onde exerce a sua actividade profissional. -----------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o passe. -----------------------------------------07.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------ACESSO

AO

CENTRO

ESCOLAR

E

DESPORTIVO

DE

NESPEREIRA: - O sr. Presidente, para efeitos e termos do disposto no art. 68º, nº
3, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, informou que, na sequência do procedimento
concursal “Acesso ao Centro Escolar e Desportivo de Nespereira” e relatório do
Júri do procedimento, sobre a lista de erros e omissões ao caderno de encargos,
determinou por despacho datado de 26 de Junho p.p. e em cumprimento do disposto
no artigo 61º, nº 5 do Código dos Contratos Públicos o seguinte: -“A rectificação do
preço base do concurso, em consequência directa da Aceitação dos Erros e
Omissões, mencionados na referida informação, assumindo o valor de 388.827,57 €
(acrescido de IVA à taxa legal em vigor). -----------------------------------------------------------A fixação do dia 02 de Julho de 2009, até às 16,00 horas como prazo limite
_________________________________________________________________________________
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para a apresentação das propostas.” ------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. –
--------Ausentou-se da Sala de Reuniões o Vereador, sr. Dr. Serafim Rodrigues.
08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -------------------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DE FOLCLORE: - O Rancho Folclórico de S. Cristóvão de
Nogueira, solicita a atribuição de um subsídio para o festival de folclore que
pretende levar a efeito no p.f. dias 11 de Julho, com a participação de quatro grupos
nacionais e um internacional. -------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 550,00. (4 x €
100,00 + € 150,00).--------------------------------------------------------------------------------------Regressaram à Sala de Reuniões os Vereadores, sra. Enfª Fátima Sousa e
Dr. Serafim Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------08.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------CONCURSO

DE

BOVINOS

DA

RAÇA

AROUQUESA

DE

PARADELA: - A Junta de Freguesia de Nespereira e a Comissão de Festas de Santa
Ana e São Joaquim, de Paradela – Nespereira, solicitam a atribuição de um subsídio
para a realização do X Concurso de Bovinos da Raça Arouquesa, a realizar no p.f.
dia 25 de Julho, no lugar de Paradela. ---------------------------------------------------------------O sr. Presidente propôs a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de
Nespereira no montante de 350 €. -------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------------ANIMAÇÃO DE VERÃO: - Os Vereadores dos pelouros da Cultura,
Desporto, Educação e Turismo estão a preparar um programa variado de animação
de Verão, que decorrerá nos meses de Julho, Agosto e Setembro. ----------------------_________________________________________________________________________________
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--------A programação será variada e contará com noites de baile no jardim, teatro,
exposições, concertos de música, folclore, Campo de Férias e Férias Desportivas. ----------Será ainda preenchido com a prova do encerramento do Campeonato Nacional
de Trial Outdoor, onde estarão presentes os melhores pilotos nacionais e com o II
Festival da Juventude, que terá actividades radicais diversas como sejam: Parede de
Escalada, Rapel e Slide; Touro Mecânico; Air Bungee; Matraquilhos Humanos;
Gladiadores Americanos; Pista de Karts a Pedal; Insufláveis para Crianças; Bungee
Jumping e um concurso de Bandas de Garagem. ---------------------------------------------------Para levar a efeito esta programação será necessário um orçamento de
55.000,00 euros. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o programa e assumir os encargos
respectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO ----------------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ALHÕES: - Presente o
Auto de Recepção Definitiva, bem como Precatório Cheque apresentado pela firma
Alfa Ténis – Campos de Ténis, Lda., adjudicatária da obra acima indicada, para
efeitos de cancelamento da respectiva caução. -----------------------------------------------------Foi deliberado, por libertar a caução. --------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.4 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PRAIA FLUVIAL DO ARDENA – A Junta de Freguesia de Nespereira
_________________________________________________________________________________
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solicita a atribuição de um subsídio para a limpeza e manutenção dos espaços da
praia fluvial, durante a época balnear. ---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 500,00. -17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------DESTAQUE DE PARCELA – MARIA JULIA DE JESUS, residente no
lugar de Vila Nova, freguesia de S. Cristóvão de Nogueira, requer o destaque de uma
parcela de terreno, respeitante ao processo de obras nº 182/07, de 25 de Setembro,
para construção de um edifício para habitação unifamiliar, sita no lugar de Santa
Eulália – Cinfães, cujo processo está registado sob o nº 182/07, em 12 de Junho. ------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/DS, de 22 de Junho, que aqui se dá integralmente transcrita e consta do
respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ADITAMENTO

À

CONSTRUÇÃO

DE

UM

EDIFÍCIO

DE

HABITAÇÃO COLECTIVA, COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO E BEBIDAS:
AVELINO DA SILVA PEREIRA, residente em Aveleda de cima, freguesia de S.
Cristóvão de Nogueira, solicita a aprovação das especialidades referentes ao
aditamento registado com o nº 477 de 21 de Abril de 2009, respeitante ao processo
de obras nº 219/A/92. -----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar e licenciar. -------------------------------------17.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------ARRANJO URBANÍSTICO DO ACESSO À IGREJA MATRIZ DE
ESPADANEDO: - Nos termos do artº 116º do D.L. nº 59/99, de 2 de Março é
presente a minuta do contrato adicional a celebrar com a empresa Cunha Bastos,
_________________________________________________________________________________
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Lda, referente aos trabalhos a mais da 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------REQUALIFICAÇÃO DAS ZONAS ENVOLVENTES DO ESTÁDIO
MUNICIPAL: - Presente o Plano de Segurança e Saúde para aprovação,
apresentado pela firma “M. dos Santos & Companhia, S.A.,” referente à
empreitada acima indicada. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar. --------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas (16H00), foi encerrada a
reunião e dela se lavrou esta acta, que vai ser assinada, se for aprovada. -----------------------E Eu,

,Chefe de Divisão

Administrativa e Financeira, servindo de Secretário, a redigi, subscrevi e assino.------
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