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ACTA N.º 11/2009
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

08 de Junho de 2009
01 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------Aos oito dias do mês de Junho 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 e Dr. Serafim Rodrigues, reuniu este Corpo Administrativo. ----------------------------Os Vereadores, srs Dr. Jorge Manuel de Sousa Cardoso Ventura e Eurico Luís
Prata Pinto Correia, comunicaram que chegariam mais tarde. -----------------------------------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 cinquenta e cinco minutos (14H55M), quando, pela
Presidência, foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da
seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------02 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------Tendo a acta da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma,
por unanimidade. Aprovada. --------------------------------------------------------------------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 86º DA LEI 169/99) -----------O Sr. Presidente apresentou o seguinte: --------------------------------------------------CINFANIA: - Informou que o CD e DVD da Cinfania apresentada na Casa
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da Música, no Porto, já foi revisto pelos maestros responsáveis pelo programa, pelo
que estão reunidos os requisitos para o desenvolvimento dos procedimentos de
edição dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vice-Presidente apresentou o seguinte: -------------------------------------------PLANO DISTRITAL DE COMBATE A INCÊNDIOS: - Informou que
esteve no p.p. dia 26 de Maio, em representação da Protecção Civil do concelho, em
Viseu, numa reunião de apresentação do Plano Distrital de combate a incêndios para
o presente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSELO: - Informou que foi
eleito como Director do Agrupamento Escolar o sr. Padre Morgado. ---------------------------O Vereador, sr. Dr. Serafim Rodrigues, apresentou o seguinte: --------------------DIA MUNDIAL DO AMBIENTE: - Informou que o programa apresentado
no dia mundial do ambiente decorreu com bastante agrado para os intervenientes. ----------A Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, apresentou o seguinte: -----------------------FESTIVAL FOCOJUNIOR: - Informou que no dia 6 de Junho, pelo terceiro
ano consecutivo, o concelho de Cinfães esteve representado no festival Fócojúnior,
no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Este ano a escola presente foi o Complexo
Escolar de Fonte Coberta que teve uma magnífica representação.-------------------------------REGULAMENTO DE COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA: Informou que irá ser aplicado, até à alteração do actual regime de acção social
escolar do ensino pré-escolar, em relação ao programa de refeições, o definido pelo
D.L. 55/2009, de 2 de Março, segundo informação da Associação Nacional de
Municípios Portugueses ------------------------------------------------------------------------03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO DE QUOTAS: - A Associação de Desenvolvimento do Vale
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do Douro – Beira Douro solicita o pagamento das quotas referente ao primeiro
semestre de 2009, no valor de € 623,50. -------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, pagar. ----------------------------------------------------PROTOCOLOS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA:- O Sr. Presidente
referiu que em anos anteriores a Câmara atribuiu às Juntas de Freguesia do concelho
um subsídio extra para a realização de uma ou duas obras previstas em Plano de
Investimentos daquelas freguesias. Considerando o facto da capacidade financeira,
das Juntas de Freguesia, não ser suficiente para satisfação das necessidades da
população, propôs que se elabore um protocolo de cooperação com as referidas
autarquias, atribuindo-se o montante máximo de 10.000 € a cada uma, com excepção
das Juntas de Freguesia de Cinfães, Nespereira e Souselo a quem deverá ser
atribuído o montante de 15.000 €/cada. --------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do sr. Presidente. ----------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA
FLORESTAL: - O sr. Presidente informou que procedeu à contratação de dois
Vigilantes Florestais, (Joaquim Ferreira da Fonseca e João Pedro Soares Montenegro
Moreira Colaço), para o período de 01 de Junho a 20 de Setembro, no regime de
prestação de serviços. ----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a celebração dos contratos de
prestação de serviços com os Vigilantes Florestais, Joaquim Ferreira da Fonseca e
João Pedro Soares Montenegro Moreira Colaço. -------------------------------------------05 – ENERGIA -----------------------------------------------------------------------------------------05.2 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL -----------------------------ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FREGUESIA DE ESPADANEDO – A
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EDP informa que a comparticipação da autarquia nos trabalhos de ampliação de rede
BT/IP, na estrada que liga Chelo a Espio será de € 3.869,00. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, mandar executar. -------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -------------------------------------------------08.1 – CENTROS DE CULTURA E CIÊNCIA, BIBLIOTECA E
MUSEU MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------ESPAÇOS ENVOLVENTES À BIBLIOTECA E AO AUDITÓRIO
MUNICIPAL: - 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 Santana & CA, S.A.,
referente à empreitada “Espaços Envolventes à Biblioteca e ao Auditório Municipal”
--------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta, que aqui se dá por
integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL: - A Sociedade Artística e Musical
de Cinfães – Banda Marcial informa que participaram 80 elementos no concerto das
comemorações do 25 de Abril e solicita a atribuição do respectivo subsídio. -----------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 320,00. --------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO -------------------------------------------------14.2 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS ----------------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ETAR´S DO
MUNICÍPIO: - Na sequência da aprovação, na reunião de Câmara de onze de Maio
último, da minuta do contrato a celebrar com a empresa Luságua – Serviços
Ambientais, S.A., referente à “Prestação de Serviços de Manutenção das ETAR´s do
Município.”, esta empresa propôs algumas alterações ao referido contrato, pelo que é
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novamente presente a respectiva minuta com as alterações introduzidas. ----------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------ALTERAÇÃO DE UM EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO BIFAMILIAR
– Armando da Rocha Maia, residente no lugar de Medados, freguesia de Cinfães,
requer a Alteração de um edifício para habitação bifamiliar, sito no lugar de
Medados, freguesia de Cinfães, cujo o processo foi registado sob o nº 57/09, de 6 de
Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a informação da DPGU/DS,
de 20 de Maio, que aqui se dá integralmente transcrita e consta do respectivo
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da proposta de
intenção de indeferimento do processo, nos termos do artº 100º do C.P.A., devendo o
mesmo, no prazo de dez dias a contar da data de notificação pronunciar-se se assim
o desejar. -------------------------------------------------------------------------------------------------Entrou na Sala de Reuniões o Vereador, sr. Eurico Luís Prata Pinto
Correia. --------------------------------------------------------------------------------------------------RECTIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES DE DESTAQUE DE
PARCELA – Joaquim Fernando de Jesus Riboira, residente no lugar de Pousada,
freguesia de Espadanedo, solicita a rectificação de confrontações, respeitante ao
processo de obras nº 21/08, de 14 de Abril, para construção de uma habitação, sito
no lugar de Pousada, freguesia de Espadanedo. --------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a rectificação das confrontações do
destaque, de acordo com a informação da DPGU/LS, de 21 de Maio, que aqui se dá
integralmente transcrita e consta do respectivo processo. -----------------------------------------PROPRIEDADE HORIZONTAL: MANUEL ARMINDO DA SILVA
PINTO, residente em Sobremanga, freguesia de Espadanedo, requer propriedade
horizontal do prédio destinado a habitação colectiva, sito no lugar de Choupo,
freguesia de Espadanedo, cujo processo foi registado sob o nº 178/00, de 3 de
Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com o Auto de Vistoria
de 28 de Abril de 2009, que aqui se dá integralmente transcrito e consta do
respectivo processo. ------------------------------------------------------------------------------------Entrou na Sala de Reuniões o Vereador, sr. Dr. Jorge Manuel de Sousa
Cardoso Ventura. --------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente propôs, nos termos do artº 83º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, a inclusão na Ordem do Dia dos seguintes assuntos: -------------------------------ACESSO

AO

CENTRO

ESCOLAR

E

DESPORTIVO

DE

NESPEREIRA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE SOLOS AGRÍCOLAS
(RAN) PARA OUTROS FINS– DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÙBLICO.
--------AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (HARDWARE E SOFWARE)
PARA

PLATAFORMA

ATENDIMENTO

E

DE

GESTÃO

BALCÃO

DOCUMENTAL,
ÚNICO

DOS

POSTO

DE

SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS MUNIICPAIS. -----------------------------------------------------------TRANSPORTES ESCOLARES – PROLONGAMENTO DO PERÍODO
ESCOLAR PARA OS CURSOS PROFISSIONAIS. ------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -----------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ACESSO

AO

CENTRO

ESCOLAR

E

DESPORTIVO

DE

NESPEREIRA - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE SOLOS AGRÍCOLAS
(RAN) PARA OUTROS FINS– DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÙBLICO.
Para a construção do Acesso ao Centro Escolar e Desportivo de Nespereira, parte
do respectivo traçado a executar está em áreas qualificadas pelo Plano Director
Municipal em vigor para o Concelho de Cinfães, como “Reserva Agrícola Nacional”
pelo que 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 9º n.º 2
al. d) do DL n.º 196/98 de 14 de Junho, deliberasse considerar de interesse
público municipal as obras de construção daquele acesso. --------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar de interesse público municipal a
obra de construção do Acesso ao Centro Escolar e Desportivo de Nespereira, para
efeitos de utilização não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional.
--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (HARDWARE E SOFWARE)
PARA

PLATAFORMA

ATENDIMENTO

E

DE

GESTÃO

BALCÃO

DOCUMENTAL,
ÚNICO

DOS

POSTO

DE

SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS: - Presente uma informação dos serviços do
seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------------------“Análise de proposta nos termos do nº 1, do artigo 125º do Decreto-Lei nº
18/2008, de 29 de Janeiro, relativa à aquisição de infra-estruturas (hardware e
software) para plataforma de gestão documental, posto de atendimento e balcão
único dos serviços administrativos municipais. -------------------------------------------_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

8
2009-06-08

--------Considerando o Convite, efectuado em 27 de Maio último, referente à
aquisição de infra-estruturas (hardware e software) para plataforma de gestão
documental, posto de atendimento e balcão único dos serviços administrativos
municipais, informa-se: -------------------------------------------------------------------------------- - A firma convidada (INTEGRATOR – Tecnologias de Informação, Lda.)
apresentou proposta dentro do prazo estipulado. -------------------------------------------------- - Da análise de proposta, verifica-se que a mesma cumpre os requisitos
estabelecidos no Convite e Caderno de Encargos, apresentando um valor de
74.810,41 Euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------- - Face ao exposto, e considerando que o valor estimado para o presente
procedimento era de 74.900,00 Euros, considero que o preço total resultante da
proposta é aceitável, pelo que o fornecimento objecto do presente procedimento
pode ser adjudicado. -----------------------------------------------------------------------------------De acordo com o nº 2, do art. 125º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro, é dispensada a audiência prévia dos interessados.” ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar o fornecimento de infra-estruturas
(hardware e software) para plataforma de gestão documental, posto de atendimento e
balcão único dos serviços administrativos municipais à empresa Integrator –
Tecnologia de Informação, Lda, pelo valor da proposta - € 74.810,41. -------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES ESCOLARES – PROLONGAMENTO DO PERÍODO
ESCOLAR PARA OS CURSOS PROFISSIONAIS: - A Vereadora, sra. Enfª
Fátima Sousa, informou que as Escolas Secundária e Profissional de Cinfães
solicitaram o prolongamento do serviço de transporte escolar para os cursos
profissionais, até ao final do ano lectivo destes cursos. -----------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, fornecer os passes respectivos. -----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas e trinta e cinco minutos
(16H35), 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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