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ACTA N.º 17/2009
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

14 de Setembro de 2009
01 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------Aos catorze dias do mês de Setembro 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 e Dr. Jorge Manuel de Sousa Cardoso Ventura,
reuniu este Corpo Administrativo. -------------------------------------------------------------------Os Vereadores, srs. Engº Manuel de Vasconcelos Pinheiro e Eurico Luís Prata
Pinto Correia, comunicaram que não poderiam estar presentes na reunião, pelo que
solicitaram a justificação das respectivas faltas. ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dos Vereadores, srs. Engº
Manuel de Vasconcelos Pinheiro e Eurico Luís Prata Pinto Correia. ---------------------------Eram catorze horas e trinta e cinco minutos (14H35M), 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: ----------------------------------------------------------------CINFANIA. -------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURA AO I.E.F.P. – EMPREGO INSERÇÃO. --------------------------CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES. -------------------E.M. DE VILAR DE ARCA A VILARINHO – DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------E.T.A.R. DA GRALHEIRA – AQUISIÇÃO DE TERRENOS. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------MANUAIS DE INGLÊS: - Informou que foi adjudicado à empresa
Servensino Lda os manuais de inglês para as A.E.C.s pelo valor de € 5.450,14,
acrescido do I.V.A. -------------------------------------------------------------------------------------MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: - Informou que participou numa
reunião sobre os projectos de modernização administrativa e que a nível nacional os
processos mais atrasados são os de balcão único. --------------------------------------------------CANDIDATURAS AO QREN: - Informou que foram aprovadas as
seguintes candidaturas: Estradão do Choupo Almas, Acesso ao Centro Escolar e
Desportivo de Nespereira, Espaços Envolventes do Centro Escolar de Nespereira,
Espaços Envolventes ao Auditório e Biblioteca Municipal. --------------------------------------ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE ESPADANEDO: Informou que foi aprovada a candidatura para o Lar Residencial, Centro de
Actividades Ocupacionais e Serviços de Apoio Domiciliário para Deficientes,
através do Programa POPH, no montante de 75% do valor do projecto. -----------------------O sr. Vice-Presidente, apresentou o seguinte: ------------------------------------------VOTO DE PESAR: - Propôs um voto de pesar pelo falecimento da Directora
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do Centro Escolar de Fonte Coberta. -----------------------------------------------------------------Este voto foi subscrito por todos os presentes. ---------------------------------------------O Vereador, sr. Dr Jorge Ventura, apresentou o seguinte: --------------------------INCÊNDIOS: - “Lamento e aqui expresso a minha tristeza pela vaga de
incêndios que afecta o nosso concelho e que afectou já o património cinfanense ao
consumir uma parte significativa da floresta e imóveis da Quinta do Paço da
Serrana, em Fundoais, Oliveira do Douro. ---------------------------------------------------------As acções criminosas e negligentes que parecem estar na origem destes fogos
são de todo censuráveis e merecem severa punição Já que põem em causa o
Património de todos nós. ------------------------------------------------------------------------------Assim como entendo também que sejam repensadas as medidas de prevenção
e fomentada a produção da energia da biomassa. -------------------------------------------------DEPÓSITO DE LIXO - JUNTO À PONTE DA GRANJA: - “Alerto para
a necessidade urgente de se executar uma obra junto à Ponte da Granja, em
Tendais, na margem esquerda do Bestança de modo a que impeça o depósito de
lixos que é lançado da estrada municipal pela vertente atingindo as águas do rio
poluindo-o, já que aí se encontram lixos de toda a ordem, incluindo frigoríficos,
pondo em causa a qualidade da água que inclusive, é captada para consumo
público.” --------------------------------------------------------------------------------------------------A Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, apresentou o seguinte: -----------------------GRIPE A: - Informou que foram realizadas pela Delegada de Saúde um
conjunto de formações sobre a prevenção do vírus H1N1, na Escola Secundária,
Escolas EB 2-3 e Escola Profissional, tendo como público alvo os assistentes
operacionais, assim como todos os recursos humanos envolvidos no programa de
refeições e prolongamento de horário. -------------------------------------------------------03 – CÂMARA ---------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------03.1 – ORÇAMENTO E PLANO ---------------------------------------------------------2ª REVISÃO ORÇAMENTAL: - Presente uma informação do Chefe da
D.A.F. do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------“Verificando-se nesta data, que algumas das rubricas do Orçamento de
despesa, bem como alguns projectos / acções do Plano Plurianual de Investimento
(P.P.I.) não estão dotadas com verbas suficientes para dar cobertura à sua
execução e considerando ainda a existência de saldo de execução orçamental do
ano de 2008 no valor de € 956.474,08, sugere-se a sua utilização numa revisão,
possibilitando desta forma dotar as rubricas orçamentais com mais verba conforme
mapas anexos.” -----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 2ª revisão orçamental e submeter à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

NO

ÂMBITO

DO

GABINETE

TÉCNICO FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE CINFÃES: - O sr. Presidente
informou que foi celebrado um contrato de prestação de serviços (regime de avença)
com o Engº Telmo José da Silva Pereira, para no período de 3 de Agosto a 30 de
Outubro de 2009, desempenhar funções no Gabinete Técnico Florestal do Município
de Cinfães. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a celebração do contrato de
prestação de serviços com o Engº Telmo José da Silva Pereira. ---------------------------------PROTOCOLO DE HIROSHIMA-NAGASAKI PARA ABOLIR AS
ARMAS NUCLEARES ATÉ 2020: - Presente o formulário de adesão ao
movimento “Mayors for Peace” do Município de Cinfães no apoio à abolição das
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armas nucleares. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, subscrever o documento. ------------------------------CANDIDATURA AO PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO DO
I.E.F.P.: - O sr. Presidente informou que apresentou no Centro de Emprego, uma
candidatura para quatro auxiliares ao Programa Emprego – Inserção, assumindo a
Câmara os encargos que o programa exige. --------------------------------------------------------- Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento. -----------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------CANDIDATURA AO PROGRAMA EMPREGO INSERÇÃO DO
I.E.F.P.: - O sr. Presidente informou que apresentou no Centro de Emprego, uma
candidatura para vinte e três auxiliares ao Programa Emprego – Inserção, assumindo
a Câmara os encargos que o programa exige. ------------------------------------------------------- Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento. -----------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS: - O Banco BPI
informa que a Empresa Civitatis – Estudos de Desenvolvimento Urbano e
Saneamento Básico, Lda solicitou o cancelamento das garantias bancárias nºs 80028,
82796, 91/319/16708 e 92/129/18944, no montante de € 155,62, 149,64, 243,16 e
498,80, respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Chefe da D.A.F. informou que os prazos das obras em
questão já estão ultrapassados e efectuadas as respectivas consignações, pelo que
poderão ser libertadas as garantias bancárias. -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, libertar as garantias bancárias. -----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
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imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------CINFANIA: - O sr. Presidente informou que já estão disponíveis os
CD/DVD da Cinfania e propõe a sua divulgação numa sessão a levar a efeito no p.f.
dia 25 de Setembro, pelas 18,00 horas, na Casa da Cultura e a oferta de um “verde
de honra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e aprovar a proposta,
assumindo a Câmara os encargos com a cerimónia. ---------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Vice-Presidente propôs a venda do trabalho “Cinfania” pelo preço
simbólico de € 5,00 com I.V.A. incluído. -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO ---------------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS ---------------------------------------------------------GRANDES REPARAÇÕES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E NÃO
ASFÁLTICOS DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – (ACESSO A
LAVANDEIRA - SOUSELO): - 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 - Inersel – Construções S.A. ………….…....…….………………….. 30.660,00 €
2º - Urbitâmega, Lda. ………………...….…....…….………………….. 31.510,00 €
3º - Eulacorte – Const. Duriense ……………………………………….. 31.650,00 €
_________________________________________________________________________________
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4º - S.E.M. – Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda………..…….. 31.7400,00 €
--------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 Inersel – Construções S.A. referente à
referida empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------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, Inersel – Cosntruções S.A., pelo
valor de € 30.660.00. -----------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------E.M. DE VILAR DE ARCA A VILARINHO - DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL: - De acordo com o respectivo projecto, a execução da
Estrada Municipal de Vilar de arca a Vilarinho, vai necessitar de utilizar parcelas de
terreno qualificadas pelo Plano Director Municipal em vigor para o Concelho de
Cinfães, como “Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional”. --------------Assim, para que a construção seja possível, necessário se torna requerer que
aqueles solos, integrados na Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.) e Reserva
Agrícola Nacional (R.A.N.), possam ser utilizados para outros fins. ---------------------------É ainda requisito essencial, que a Câmara delibere no sentido de atribuir
àquela obra Interesse Municipal, conforme minuta da respectiva Declaração que
abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL - E.M. DE VILAR DE
ARCA A VILARINHO -------------------------------------------------------------------------------Para a construção da E. M. de Vilar de Arca a Vilarinho, parte do respectivo
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traçado necessitará de parcelas de terreno cuja localização é qualificada pelo Plano
Director Municipal em vigor para o Concelho de Cinfães, como “Reserva Ecológica
Nacional e Reserva Agrícola Nacional”. -------------------------------------------------------------Neste sentido, o Senhor Presidente propôs que a Câmara Municipal, de
acordo com o respectivo projecto e ainda de harmonia com o disposto na norma do
artigo 22º n.º 1 al. l) do DL n.º 73/2009 de 31 de Março, deliberasse considerar de
interesse municipal as obras de construção daquela Estrada Municipal. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar de interesse municipal a obra da
E.M. de Vilar de Arca a Vilarinho. -------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------04.5 – MERCADOS E FEIRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS MERCADOS DE GADO: - Na
sequência do protocolo celebrado com a ANCRA, em 17/10/1996, para utilização de
parte das instalações do Mercado de Gado e tendo em consideração que: --------------------- - a ANCRA ainda necessita do espaço; ----------------------------------------------------- - outras actividades poderiam ser prosseguidas, quer pela ANCRA, quer pela
sua extensão comercial sob a designação de Carnarouquesa, CRL; ----------------------------- - ambas são entidades sem fins lucrativos e que tem por objectivo a
dinamização económica dos criadores da Raça Arouquesa; -------------------------------------- - a possibilidade de apresentação de candidaturas aos fundos comunitários; --------- A ANCRA (Associação Nacional de Criadores da Raça Arouquesa) solicita a
cedência dos referidos espaços, através da celebração de um contrato de comodato. --------Foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação
e celebração do contrato de comodato de cedência das instalações com a ANCRA,
pelo prazo de vinte anos. -----------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------05 – ENERGIA -----------------------------------------------------------------------------------------05.2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL -----------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE SANTIAGO DE PIÃES:
- A Junta de Freguesia de Santiago de Piães solicita a colocação de iluminação
pública do lugar da Bouça ao lugar do Orfo. ---------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à EDP. -------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE RAMIRES: - A Junta de
Freguesia de Ramires solicita a colocação de quatro pontos de luz em vários locais
da freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à EDP. -------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE TENDAIS: - A EDP
informa que a comparticipação da autarquia nos trabalhos de ampliação de rede
BT/IP, junto à sede do Rancho de Santa Quitéria, será de € 179,45, acrescido do IVA
à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, mandar executar. ------------------------------07 – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 07.2 – EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO --------------------------------------------ELABORAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA E COLOCAÇÃO DE
CALHA PARA OS QUADROS INTER-ACTIVOS DO COMPLEXO
ESCOLAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA VILA DE CINFÃES E
NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE SÃO CRISTÓVÃO
DE

NOGUEIRA

E

SOUSELO.

AJUSTE

DIRECTO

-

REGIME

SIMPLIFICADO - RATIFICAÇÃO DO PROCESSADO. ----------------------------------No cumprimento do disposto no artigo 65º n.º 3 da Lei n.º 169/99 de 18 de
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Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro e
nos termos do recomendado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte, o Presidente da Câmara Municipal de Cinfães informa a
respectiva Câmara que, considerando a urgência decorrente do início do ano lectivo
2009/2010, a prestação dos serviços de elaboração de rede estruturada e colocação
de calha para os quadros inter-activos no Complexo Escolar do 1º Ciclo do Ensino
Básico da Vila de Cinfães e nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de São
Cristóvão de Nogueira e Souselo, ADJUDICOU a prestação dos respectivos serviços
ao empresário em nome individual António Ricardo Lopes Pinto, contribuinte
número 224 842 188, com sede em Marco, 4690-123 Espadanedo Cinfães, pelo
preço de 4.931,23 €uros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------07.4 – TRANSPORTES ESCOLARES ---------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS
ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE
2009/2010: - Presente uma informação dos Serviços do seguinte teor: ------------------------“Lotes nºs 1, 3, 17 e 23. ------------------------------------------------------------------------Após a notificação de adjudicação aos concorrentes do procedimento
mencionado em assunto, o concorrente, Associação de Recreio e Grupo Folclórico
de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães, vem através do oficio RC AC/10 de
30/7/2009, entregar os documentos de habilitação para os Lotes 1 e 17, e dizer que
não pode executar os Lotes 3 e 23, devido ao aumento do custo do preço/litro dos
combustíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------Informa, ainda, que os documentos de habilitação, enviados, serão válidos,
apenas, para os Lotes 1 e 17. -------------------------------------------------------------------------Pelo facto da não apresentação pelo concorrente, Associação de Recreio e
_________________________________________________________________________________
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Grupo Folclórico de Cantas e Cramóis de Pias Cinfães, dos documentos de
habilitação para os Lotes 3 e 23, a adjudicação caduca, nos termos do número 1 do
artigo 86.º do Código dos Contrato Públicos (CCP). ---------------------------------------------Assim, nos termos do número 3 do artigo n.º 86º, do CCP, deve adjudicar-se
a proposta ordenada em lugar subsequente. --------------------------------------------------------O concorrente posicionado em segundo lugar nos Lotes n.º 3 e 23 é: José
Rodrigues, contribuinte n.º 106321510, com sede no, lugar de Alhões, 4690-000
Cinfães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente exarou o seguinte despacho: -----------------------------------------------“Notifique-se da adjudicação que após aceitação deve ser ratificado pela
Câmara.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------CIRCUITOS

ESPECIAIS

DE

TRANSPORTES

ESCOLARES

–

CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL: - José Rodrigues, na qualidade de
adjudicatário do circuito nº 31 dos transportes escolares para o ano lectivo
2009/2010, solicita autorização para a cessão da respectiva posição contratual à
Junta de Freguesia de Tendais, uma vez que lhe foram adjudicados os circuitos nºs
18 e 38. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia de Tendais declara que aceita executar o referido serviço
nas condições contempladas no caderno de encargos. ---------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aceitar a cessão da posição contratual à
Junta de Freguesia de Tendais. ------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PAULA ALEXANDRA AGUIAR DA FONSECA SOARES, residente na
Calçada da Galheira 131 - Travanca, solicita a atribuição de um passe escolar, para a
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sua filha Filipa Alexandra Fonseca Soares, que irá frequentar no próximo ano lectivo
o 6.º ano de escolaridade na Escola EB 2-3 de Cinfães. -------------------------------------------A Escola EB 2-3 de Souselo informa que a aluna deverá continuar na Escola
EB 2-3 de Cinfães. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o passe. -----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------07.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------BOLSAS DE ESTUDO: - O Rotary Club de Cinfães agradece a contribuição
da autarquia na concessão das bolsas de estudo atribuídas a dez alunos (cinco do
ensino secundário e cinco do ensino superior) e solicita a renovação das mesmas
para o próximo ano lectivo. ---------------------------------------------------------------------------Informa ainda que o valor das bolsas de estudo foi alterado para os seguintes
montantes: ensino secundário - € 500,00 e ensino superior € 750,00. --------------------------Foi deliberado, por unanimidade, renovar a atribuição das bolsas, alterando-se
os valores para € 500,00 e € 750,00, respectivamente para o ensino secundário e
ensino superior, elaborando-se o protocolo. --------------------------------------------------------ESPAÇOS

ENVOLVENTES

AO

CENTRO

ESCOLAR

DE

NESPEREIRA: - Tendo a Empresa Santana & CA, S.A., adjudicatária da obra atrás
referida, apresentado os documentos de habilitação, nos termos do artº 98º do D.L.
nº 18/2008, de 29 de Janeiro é presente a minuta do contrato a celebrar com a
empresa a referida empresa. ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artº 85º do Código dos
Contratos Públicos, notificar todos os concorrentes da apresentação dos documentos
de habilitação pelo adjudicatário. ---------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, que aqui
_________________________________________________________________________________
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se dá por integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -------------------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------FEIRA DE GASTRONOMIA E VINHO VERDE: - A Associação Cultural
e Recreativa Rancho Infantil e Juvenil de Tendais solicita a atribuição do subsídio
habitual pela participação na Feira de Gastronomia e Vinho Verde, com a presença
de quarenta e cinco elementos. ------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 180,00. ----------------------NOITES DE VERÃO: - O Centro Recreativo e Cultural de Nespereira –
Banda Marcial de Nespereira solicita a atribuição do subsídio habitual pela
participação no dia 07/08/2009, no evento “Noites de Verão, com a presença de
sessenta e sete elementos. ------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 268,00. ----------------------JOGOS TRADICIONAIS: - O Grupo Cultural e Desportivo de Pindelo
solicitou o apoio da Câmara para a realização de Jogos Tradicionais no dia 30 de
Agosto último. ------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente informou que foi oferecido um troféu. -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. --09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO ----------------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------CONSTRUÇÃO

DO

POLIDESPORTIVO

DE

TENDAIS

–

FORNECIMENTO E MONTAGEM: - Sendo necessário proceder-se ao
fornecimento e montagem do polidesportivo de Tendais, apresenta-se a proposta de
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decisão de contratar, caderno de encargos, mapa de quantidades e convite, cujo
encargo se estima em € 29.350,00 (preço base). ---------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento por ajuste directo, o
caderno de encargos, mapa de quantidades e convite. --------------------------------------------09.3 - APOIO A ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA: - O Clube de Caça e Pesca Entre
Douro e Paiva solicitou o apoio da Câmara para a realização do 2º Concurso de
Pesca Desportiva que se realizou no dia 23 de Agosto último. ----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 100,00. --------------11- ACÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------11.4 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO: - A
Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, propôs que a Câmara Municipal de Cinfães em
parceria com a Associação de Infância e 3ª Idade de S. Sebastião comemore o Dia
Internacional do Idoso, no próximo dia 1 de Outubro e assuma os encargos com a
Orquestra Cinfanense (€ 310,00) e os prémios. ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o programa e assumir os encargos
respectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PROJECTOS DE RESPOSTAS INTEGRADAS: - A Vereadora, sra. Enfª
Fátima Sousa, informou que a Associação de Solidariedade Social de Souselo
apresentou duas candidaturas ao Instituto da Droga e da Toxicodependência para a
criação de dois projectos de Respostas Integradas, nas áreas da prevenção e da
reinserção, no âmbito do Programa Operacional de Respostas Integradas,
denominados “Medir o Risco” e “Independências”, respectivamente. ------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA: - A Associação de
Solidariedade Social de Espadanedo solicita a atribuição de um subsídio para fazer
face às despesas com a aquisição de um veículo para transporte de pessoas com
mobilidade reduzida, cujo custo é de € 33.550,00, (sem I.V.A). ---------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 40% do valor da
aquisição da viatura, sem I.V.A., devendo para o efeito apresentar a competente
factura e recibo e elaborar o respectivo protocolo. -------------------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões a Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa. --14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.2 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS ----------------------------------------------------------------------------------------------APOIO PARA LIGAÇÃO AO SANEAMENTO: - O Centro Social da
Paróquia de S. Martinho de Fornelos solicita um apoio financeiro para a ligação do
Centro à rede de saneamento existente no lugar da Quinta. --------------------------------------Informa que o orçamento para a execução do ramal com o comprimento de
320,62 m é de € 9.960,00 e que já têm autorização dos proprietários dos terrenos
para a passagem da tubagem. --------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, financiar pelo valor total da obra, ficando a
infraestrutura propriedade da autarquia. -------------------------------------------------------------ACESSO

À

E.T.A.R.

DA

GRALHEIRA

-

AQUISIÇÃO

DE

TERRENOS: - No cumprimento do disposto no artigo 65º n.º 3 da lei n.º 169/99 de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Cinfães informa a respectiva Câmara
que, com o objectivo de executar a obra denominada “ACESSO À E. T. A. R. DA
GRALHEIRA” na Freguesia de Gralheira, Concelho de Cinfães, adquiriu através
_________________________________________________________________________________
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de contrato promessa de compra e venda, com imediata transferência para o
Município de Cinfães, subscrito pelos respectivos proprietários, um prédio rústico
com a área de 1.200 m2 pelo preço e condições abaixo indicados: ----------------------------- - Prédio rústico denominado, “Tojos” composto de Lameiro, com a área de
1200 m2, necessário à construção do Acesso à E.T.A.R. da Rede de Saneamento e
Abastecimento de Água à Gralheira – Cinfães, a confrontar de Norte e Poente com
Ribeiro, de Nascente com Caminho e de Sul com Fernanda Oliveira Fonseca,
inscrito na matriz predial sob o art.o 1511º e não descrito na Conservatória do
Registo Predial, pelo preço de 3.000,00 €uros (três mil €uros). --------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adquirir o terreno pelo valor proposto. --------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------PROPRIEDADE

HORIZONTAL:

JOSÉ

MANUEL

RODRIGUES

COSTA, residente na Rua Cova da Fonte, 12- S. João da Ponte -Guimarães requer a
propriedade horizontal do prédio destinado a habitação e comércio , sito no lugar de
Feira do Couto, freguesia de Souselo, licenciado com o alvará nº 87/2006, de 13 de
Julho ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com o Auto de Vistoria
de 11 de Agosto de 2009, que aqui se dá integralmente transcrito e consta do
respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------PROPRIEDADE HORIZONTAL: AVELINO DA SILVA PEREIRA residente no lugar de Aveleda de Cima, freguesia de S. Cristóvão, requer
propriedade horizontal do prédio destinado a habitação colectiva e comércio, sito no
lugar de Aveleda de Cima, freguesia de S. Cristóvão, cujo processo foi registado sob
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o nº 672/09, de 4 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com o Auto de Vistoria
de 1/09/2009, que aqui se dá integralmente transcrito e consta do respectivo
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PARQUE EÓLICO DE S. MACÁRIO II - VENTOS PROPÍCIOS ENERGIA EÓLICA, UNIPESSOAL, LDª, titular do processo de licenciamento de
obras nº 129/08, para construção de um parque eólico denominado "Parque Eólico
de S. Macário II", solicita licença administrativa, para construção do referido parque.
--------Os serviços técnicos informaram o seguinte: -----------------------------------------------..." A referida pretensão, Parque Eólico de S. Macário II", encontra-se
localizado na freguesia da Gralheira. ---------------------------------------------------------------Visto tratar-se de um projecto de produção de electricidade a partir de FER
abrangidos pelo Dec. Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, sujeito a AIA, verificou-se que
foi apresentada a respectiva DIA, tendo sido posteriormente emitido o parecer da
CA no que se refere ao RECAPE. --------------------------------------------------------------------Na sequência da apresentação do processo de licenciamento foi reconhecido
o interesse público do empreendimento em reunião de Assembleia Municipal de
Cinfães, de 21 de Novembro de 2008. ---------------------------------------------------------------A Direcção –Geral de Geologia e Energia procedeu à emissão da licença de
Estabelecimento para o “Parque Eólico de S. Macário II”, constituído por dez
aerogeradores com uma potência total de 24310 KVA. -------------------------------------------Face ao exposto, não se vê inconveniente nos Projectos de Arquitectura e
Especialidades apresentados relativamente à construção do Parque Eólico de S.
Macário II” constituído por dez aerogeradores. -------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar e licenciar de acordo com a
informação do Serviços Técnicos. --------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas e quarenta e cinco minutos
(16H45), 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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