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ACTA N.º 03/2009
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

09 de Fevereiro de 2009
01 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------Aos nove dias do mês de Fevereiro 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. -------------------------------------------------------------------O Vereador, sr. Eurico Luís Prata Pinto Correia, 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. Eurico Luís
Prata Pinto Correia. -------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------Entrou na Sala de Reuniões o Vereador, sr. Engº Manuel de Vasconcelos
Pinheiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 86º DA LEI 169/99) -----------O Sr. Presidente apresentou o seguinte: ------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA: Informou que já foram instalados os órgãos sociais desta Comunidade. ----------------------COLECTIVIDADES DESPORTIVAS: - Informou que já efectuou o
pagamento de 50% do subsídio às colectividades desportivas para a época
2008/2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente referiu que na última reunião de Câmara a declaração
de voto apresentada pelos srs. Vereadores da oposição, não traduz a verdade,
porquanto o orçamento para a realização das festas do concelho, em tempo algum foi
ultrapassado, esquecendo ainda a referência às receitas que o Município arrecada
pela ocupação do terrado e licenças. Por tal facto repudia a referida declaração de
voto e opina que de futuro haja mais rigor nas declarações. --------------------------------------O Sr. Vereador, Engº Manuel Pinheiro, relativamente às palavras do sr.
Vice-Presidente e à declaração de voto apresentada na última reunião, apenas refere
que continua convicto que as despesas orçamentadas com a realização das festas de
2008 foram ultrapassadas, não sendo, por exemplo, contabilizado o trabalho ao
serviço da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente esclareceu que para além das despesas existem também,
receitas que deram entrada nos cofres do município, oriundas da ocupação de terrado
e licenças de divertimento público. -------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador, Dr. Jorge Ventura, apresentou o seguinte: -------------------------“Face às informações que me são solicitadas pelos munícipes sobre o facto
de o Centro de Emprego de Lamego não ter tido à disposição dos cinfanenses os
serviços que já funcionam nas imediações do Café Rabelo, na Vila de Cinfães,
pergunto porque é que esses serviços estão encerrados – o que se traduz em largo
prejuízo para os utentes do concelho a braços com situações sociais graves de
desemprego – não prestando o apoio que foi contratualizado com o Município de
_________________________________________________________________________________
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Cinfães, e que representa para a Câmara encargos, sem que haja a contrapartida
que se esperava em benefício dos cinfanenses que dele carecem. ------------------------------Insto assim a que a Câmara tome posição junto da Direcção do Centro de
Emprego de Lamego para que esses serviços reabram, com dia e hora certo de
atendimento, com urgência, dado o avolumar da crise social que se verifica em
Cinfães face à falta de empregabilidade.” ----------------------------------------------------------O sr. Presidente esclareceu que devido a uma situação de saúde do técnico
destacado o atendimento em Cinfães, o Centro de Emprego tem encontrado alguma
dificuldade com pessoal, mas segundo a Sra. Directora, o assunto está a ser
ponderado para que aquele espaço esteja disponível o mais rapidamente possível. --03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------COEFICIENTE DE CORRECÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE RENDA: António Jaime da Fonseca, comunica que o valor da renda mensal, correspondente
ao espaço ocupado pelo Núcleo de Cinfães da Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, no seu prédio urbano, sito na Calçada do Bento – Cinfães, passará a
ser de € 282,70, a partir do próximo mês de Março, por aplicação do coeficiente de
correcção de 1,028, publicado na Portaria nº 19303 de 24/09/2008. ----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e pagar. -------------------------AQUISIÇÃO

DE

INFRAESTRUTURAS

DE

SERVIDORES

E

REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRTURAS DE REDES E ENERGIA
SOCORRIDA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO: - Considerando
que o sistema informático desta Câmara já carece de uma actualização profunda, os
serviços de informática informam ser necessária a aquisição de equipamento
informático e a requalificação / reestruturação de toda a rede do edifício dos Paços
do Concelho, pelo que é presente a minuta do convite e caderno de encargos para
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abertura de um procedimento por ajuste directo para aquisição de infraestruturas de
servidores e requalificação de infraestruturas de redes e energia socorrida dos Paços
do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------A aquisição deste equipamento será concretizada através da Agência Nacional
de Compras Públicas, sendo o valor estimado de € 85.000,00 e a empresa a convidar
a apresentar proposta é a ATM Informática 2 – Soluções e Sistemas S.A. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento por
ajuste directo, a minuta do convite e respectivo caderno de encargos. --------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT E SOFTWARE DE
BACKUP: - Tendo os serviços de informática informado da necessidade de dotar o
equipamento informático de software que permita uma maior rentabilização e
utilização adequada é presente a minuta do convite e caderno de encargos para
abertura de um procedimento por ajuste directo para aquisição de software Microsoft
e Software de backup. ----------------------------------------------------------------------------------A aquisição deste equipamento será concretizada por ajuste directo, cujo valor
se estima em € 7.000,00 e a empresa a convidar a apresentar proposta é a ATM
Informática 2 – Soluções e Sistemas S.A. -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento por ajuste directo, a
minuta do convite e respectivo caderno de encargos. ----------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------FESTA DE NATAL 2008: - A Comissão que organizou a Festa de Natal dos
funcionários da Autarquia informa que as despesas inicialmente previstas (€
20.000,00), foram ultrapassadas no montante de € 343,80, relativo ao IVA duma
_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

5
2009-02-09

factura que se encontra por pagar, pelo que solicitam que a Câmara assuma esta
importância. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, assumir a despesa e pagar. ----------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO ---------------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS ---------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NA RUA DOS
OUTEIRINHOS: - Presente a Revisão de Preços referente à obra acima indicada no
valor de 1.143,49 € (mil cento e quarenta e três euros e quarenta e nove cêntimos). ---------Foi deliberado, por unanimidade, pagar. ----------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PONTÃO 1 DA ESTRADA MUNICIPAL DE ERVILHAIS A
PEREIRA: - Presente o pedido da firma Custódio de Melo – Sociedade de
Construções, Lda., adjudicatária da obra acima indicada, para se proceder à
elaboração da Recepção Definitiva, bem com o cancelamento da respectiva Caução.
--------Informa-se que o “Auto de Recepção Definitiva”, foi elaborado no dia 03 de
Fevereiro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, libertar a caução. ---------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------C.M. AVITOURE – VILA DE MUROS – VALVERDE: - Presente o
Caderno de Encargos e Mapa de Quantidades da obra acima indicada, com o preço
base de € 131.170,00. ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Caderno de Encargos e Mapa de
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Quantidades e escolher o procedimento por ajuste directo, nos termos da alínea a) do
artº 19º do D.L. 18/2008, de 29 de Janeiro, convidando-se as seguintes empresas: ----------- - Eulacorte – Construções Duriense, Lda; -------------------------------------------------- - Inersel – Construções S.A.; ----------------------------------------------------------------- - Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.; --------------------------------------------- - Restradas – Revitalização de Estradas do Norte, Lda; ---------------------------------- - Cunha Duarte, S.A. ---------------------------------------------------------------------------Mais, foi deliberado, por unanimidade, nomear para júri do procedimento os
seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------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
Técnico); -------------------------------------------------------------------------------------------------Suplentes: Maria Fernanda Correia Pereira (Assistente Técnico) e António
Jorge Pereira Fraga (Coordenador Técnico). --------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------05 – ENERGIA -----------------------------------------------------------------------------------------05.2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL -----------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO
DOURO:- A Junta de Freguesia de Oliveira do Douro solicita a colocação de
iluminação pública nos lugares do Fornelo / Cerca (Boassas) e Água Dalta. -------------------Foi deliberado, por unanimidade, solicitar orçamento à EDP. ------------------07 – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------07.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------DESFILE DE CARNAVAL: - Os Pelouros da Acção Social, Cultura,
_________________________________________________________________________________
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Educação e Turismo, de acordo com a programação das actividades para o ano
lectivo 2008/2009, comunicam que no próximo dia 18 de Fevereiro, realizar-se-á o
tradicional desfile de Carnaval, com o tema “Serpa Pinto” que este ano conta com
alunos dos Agrupamentos, da Escola Secundária de Cinfães, da Escola Profissional
de Cinfães e com as IPSS´s, cujo orçamento importa em: € 8.630,00. -------------------------Foi deliberado, por maioria, abstenção do Vereador sr. Engº Manuel Pinheiro e
voto contra do Vereador, sr. Dr. Jorge Ventura, aprovar e assumir os encargos
respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador, sr. Dr. Jorge Ventura, apresentou uma declaração de voto do
seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------“Voto contra que a figura de “Serpa Pinto” – figura ímpar Cinfanense,
intrépido explorador Africanista, que pôs a vida e o patriotismo, bem como o saber
cientifico, a seriedade e espírito de cultura em toda a sua acção meritória – seja
usada como tema num corso carnavalesco e seja figura de cartaz no Carnaval da
terra que o viu nascer. ---------------------------------------------------------------------------------É pelo menos incómodo que o Município de Cinfães patrocine esta
“comédia” sobre um Homem que com a sua conduta só pretendeu trazer glória,
respeito e reconhecimento para a sua terra e o seu país. -----------------------------------------É ainda surpreendente que nem os seus descendentes tenham sido
consultados sobre esta actividade. Seria o mínimo a fazer antes de usar o nome de
“Serpa Pinto” como atracção carnavalesca. -------------------------------------------------------Acredito na bondade da iniciativa, mas ela é reveladora de algum
desconhecimento da figura lendária, séria e de reconhecido mérito académico que
foi o nosso ilustre conterrâneo. Creio que deveria haver algum cuidado nesta
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matéria. A minha sensibilidade cultural não me permite votar a favor desta acção,
nem o meu respeito e admiração por Serpa Pinto.” -----------------------------------------------A Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, na sequência da declaração de voto do
sr. Vereador referiu o seguinte: -----------------------------------------------------------------------“O tema Serpa Pinto foi escolhido na programação do ano lectivo 2008/2009,
com os respectivos agrupamentos, como tema para o ano escolar e tema do
carnaval. O objectivo de todos é levar a comunidade escolar a pesquisar, conhecer
e enaltecer a figura de Serpa Pinto que a todos nos orgulha. O carnaval é um
momento de alegria e muita cor e pode ter como base da sua organização a sátira
ou o enredo, permitindo este último conhecer personagens, contar histórias,
culturas e hábitos através de uma metodologia teatral. ------------------------------------------O perigo de denegrir a imagem de Serpa Pinto, considero que não existe,
uma vez que todo o desfile será programado pelos professores do nosso Concelho,
agentes da Educação, também eles envolvidos no tema e com o maior respeito pela
figura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Vice-Presidente reforçou, referindo que conhecendo, como conhecemos,
os responsáveis pelas direcções dos agrupamentos e das nossas escolas, temos a
garantia que saberão coordenar a organização do carnaval de forma a que a figura de
Serpa Pinto seja mais uma vez enaltecida. ----------------------------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões o Vereador, sr. Dr. Serafim Rodrigues.
--------COMPARTICIPAÇÃO DE CURSOS: - A Escola Profissional de Cinfães,
solicita, a exemplo das candidaturas anteriores, a comparticipação de 1,5% referente
aos seguintes cursos: ----------------------------------------------------------------------------------- - Técnico de Restauração (variante Restaurante – Bar) nível III ------------------------ (Uma turma que iniciou em Agosto de 2006 e termina em Julho de 2009) - €
4.945,54; -----------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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------- - Técnico de Restauração (variante Cozinha – Pastelaria) nível III ---------------------- (Uma turma que iniciou em Agosto de 2007 e termina em Julho de 2010 - €
7.882,76. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a comparticipação dos cursos em
1,5% e pagar. --------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA ------------------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------CANTARES DAS JANEIRAS: - O Rancho Folclórico de Santa Quitéria
informa que participaram 20 elementos no evento “Cantares de Janeiras”, realizado
no p.p. dia 24 de Janeiro e solicita a atribuição do respectivo subsídio. ------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 80,00 (€ 4,00 x 20).
--------DESFILE DE CARNAVAL: - O Grupo Cultural e Desportivo de Pindelo
solicita a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com o desfile de
Carnaval, que pretende organizar no dia 24/02/2009, com um orçamento previsto de
€ 1.500,00. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio de 20% do orçamento,
ou seja de € 300,00. -------------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o Vereador, sr. Dr. Serafim Rodrigues. ----09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO ----------------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO ESTÁDIO
MUNICIPAL:- Nos termos do artº 116º do D.L. nº 59/99, de 2 de Março é presente
a minuta do contrato a celebrar com a empresa Carmage, Sociedade de Construções,
_________________________________________________________________________________
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Lda, referente à obra em epígrafe. --------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta, que aqui se dá por
integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------13 – PROTECÇÃO CIVIL --------------------------------------------------------------------------13.2 – EQUIPAMENTOS DOS BOMBEIROS -----------------------------------------SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA: - A Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nespereira solicita a atribuição de um
subsídio para fazer face às despesas com a aquisição de uma viatura “Volkswagen”,
cujo custo é de € 38.301,78, (sem I.V.A). -----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 40% sobre o valor da
aquisição da viatura sem I.V.A., com a apresentação da factura, recibo e declaração
que não obtém mais financiamento de qualquer outra entidade e elaborar o
respectivo protocolo. ---------------------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ---------------------------------------------------TARIFA PROPOSTA PARA 2009: - A Empresa Águas do Douro e Paiva
informa que as recomendações do IRAR quanto ao orçamento e tarifa para 2009,
reveladas em fase de contraditório, apontam no sentido de que seja aprovada a tarifa
de € 0,3400/m3 proposta pela AdDP, apesar desta proposta ainda não ter sido
aprovada pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Regional. ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -----------------_________________________________________________________________________________
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--------CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DESTINADO A “CRECHE, LAR
DE IDOSOS, CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO” -

A

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SOUSELO, com sede em
Catrapeiro, freguesia de Souselo, requer licença para construção de um edifício no
lote nº 11, do loteamento da Quinta da Bouça, freguesia de Souselo, destinado a
Creche, Lar de Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, cujo processo foi
registado sob o nº 161/08, de 02 de Outubro. -------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação da
DPGU/LS, de 21 de Janeiro, que aqui se dá integralmente transcrita e consta do
respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PARQUE EÓLICO DE S. MACÁRIO II – PROTOCOLO: - O sr.
Presidente informou que os promotores deste Parque Eólico solicitaram uma revisão
do protocolo que atribuiu ao Município de Cinfães algumas contrapartidas,
considerando a situação económico financeira actual do país. -----------------------------------Referiu ainda que a Empresa propõe dar como contrapartida apenas €
150.000,00 e 2,5% do valor da energia produzida. ------------------------------------------------O sr. Engº Pinheiro sugeriu que não havendo disponibilidade financeira da
empresa para cumprir o inicialmente protocolado que o valor da diferença fosse
traduzido em acções da empresa. ---------------------------------------------------------------------O sr. Presidente propôs que o assunto fique para estudo, informando a
empresa que a câmara estará disponível para viabilizar a construção do parque. ------------Foi deliberado, por unanimidade, deixar o assunto para estudo. --------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões o sr. Presidente. -------------------------------------17.5 – DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------CONSTRUÇÃO DO MIRADOURO DE TEIXEIRÔ: - Presente o pedido
da firma Aníbal Pinto Inácio – Construção Civil e Obras Públicas, adjudicatária da
obra acima indicada, para se proceder à elaboração da Recepção Definitiva, bem
com o cancelamento da respectiva Caução. ---------------------------------------------------------Informa-se que o “Auto de Recepção Definitiva”, foi elaborado no dia 12 de
Junho de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, libertar a caução. ---------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o sr. Presidente. -----------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezassete horas e dez minutos (17H10), 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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