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ACTA N.º 07/2011
Acta da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

11 de Abril de 2011
01 – ABERTURA -------------------------------------------------------------------------------------Aos onze dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, 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, sr. Prof. Manuel
Domingos Aguiar Barbosa e dos Vereadores, Enfª Maria de Fátima Oliveira de
Sousa, Dr. Serafim Rodrigues, Profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis, Prof.
Laureano Cardoso Valente e Eurico Luís Prata Pinto Correia, reuniu este Corpo
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------Eram catorze horas

e cinquenta minutos (14H50M), quando, pela

Presidência, foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da
seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------02 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------Tendo a acta da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma,
por unanimidade, aprovada. ---------------------------------------------------------------------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 86º DA LEI 169/99) ------------O sr. Presidente apresentou o seguinte: ---------------------------------------------------Propôs, nos termos do artº 83º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a inclusão na
Ordem do Dia dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA DATA DE REUNIÃO: ----------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
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imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ESTRADA DE VILAR D`ARCA A VILARINHO: - Informou que já foram
iniciados os trabalhos de abertura da estrada de Vilar d`Arca a Vilarinho, permitindo
assim a conclusão da conduta da rede de água a Cinfães. -----------------------------------------PEPAL: - Informou que foram colocados, no âmbito da candidatura
apresentada a este Programa, nesta Câmara três jovens licenciados na área da
Arquitectura, Património e Biblioteca. ---------------------------------------------------------------VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL: - Informou que o senhor Secretário de Estado da Administração Local,
José Junqueiro, presidirá na próxima quinta-feira, dia 14 de Abril, à cerimónia de
lançamento da primeira pedra do Centro Escolar de Nespereira. A cerimónia será
antecedida da inauguração da Avenida do Centro Escolar, às 11h30. Antes, o
Governante passará também pela vila de Cinfães para inaugurar, às 10h, a Alameda
da República e visitar o Auditório Municipal, bem como as obras da Biblioteca
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador, sr. Dr. Serafim Rodrigues, apresentou o seguinte: --------------------ASSEMBLEIA GERAL DA DOLMEN: - Informou que esteve presente na
Assembleia Geral da Dolmen realizada em Baião no dia 30 de Março. ------------------------ROTA DO ROMÂNICO: - Informou que esteve presente na reunião do
Conselho Consultivo da Rota do Românico realizada em Lousada, no dia 5 de Abril.
--------A Vereadora, sra. Enfª Fátima Sousa, apresentou o seguinte: -----------------------FORMAÇÕES INTERNAS: - Informou que na interrupção do presente ano
lectivo estão a ser ministradas formações aos funcionários dos Agrupamentos das
Escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------FORMAÇÃO DE ADULTOS: - Informou que foram aprovadas quatro
candidaturas de formação de adultos no âmbito da agricultura apresentadas pela
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ANCRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO CONCELHIA PARA A QUALIFICAÇÃO: - Informou que
no passado dia oito de Abril realizou-se uma reunião para concertação das áreas de
formação profissional para jovens, no âmbito da Agenda da Empregabilidade. -------03 – CÂMARA -----------------------------------------------------------------------------------------03.2 – RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ANO 2010 (RELATÓRIO E CONTAS): - Presentes os documentos acima referidos, que aqui
se dão por integralmente reproduzidos, e, que se encontram arquivados, estando
disponíveis para consulta, quando for solicitado, os quais foram elaborados de
acordo com a Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, com destaque
para o seu anexo 1. --------------------------------------------------------------------------------------Do Fluxo de Caixa constata-se o seguinte: ------------------------------------------1 – Receita: Saldo da gerência do ano anterior - € 89.853,17 e de Operações de
Tesouraria – € 116.342,51, num total de € 206.195,68. Receitas Orçamentais:
Correntes € 10.403.207.33; Capital € 4.996.311,35, num total de € 15.399.518,68;
Operações de Tesouraria € 732.722,32. -----------------------------------------------------2 - Despesa: Correntes € 8.963.440,60; de Capital € 4.441,383,66, no total de €
13.404.824,26. Operações de Tesouraria € 754.323,92. Saldo para a Gerência
seguinte: Da Conta de Execução Orçamental € 2.084.547,59; Da Conta de
Operações de Tesouraria € 94.740,91. ---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Relatório de Gestão Financeira do
ano 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------APLICAÇÃO DOS RESULTADOS - PROPOSTA: - Presente a seguinte
proposta do sr. Presidente: -----------------------------------------------------------------------------Nos termos do seu ponto 2.7.3 – Resultado Liquido do Exercício, relativo aos
critérios e métodos específicos do POCAL, instituído pelo D.L. nº 54-A/99, de 22 de
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Fevereiro, proponho que, ao resultado líquido do exercício de 2010, no montante de
€ 9.830,15 se dê a seguinte aplicação: ---------------------------------------------------------------Reservas legais – € 491,51 (5% do resultado liquido do exercício) ---------------------Resultados transitados - € 9.338.64.----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do sr. Presidente. ----------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------03.5 – FUNCIONÁRIOS ---------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA DE INGLÊS: - Presente uma
informação do Coordenador das AEC do seguinte teor: ------------------------------------------“Informo que a professora de inglês das AEC, Elisabete Francisco, se
encontra, a partir do dia de hoje, de baixa médica devido a gravidez de risco. Mais
informo que o parto está previsto para o dia 22 de Abril, pelo que a esta baixa
médica será seguida de licença de maternidade, que terá uma duração de 5 meses,
ultrapassando, assim, a data do término do seu contrato de trabalho. Para garantir
o bom funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular, será
necessário colocar outro professor a leccionar nas escolas da referida professora,
durante este período, devendo seguir-se a lista, ainda em vigor, do último concurso
de professores de inglês realizado em Outubro, pela plataforma de contratação de
professores das AEC.” ---------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Serviço de Recursos Humanos informou o seguinte: ----------------“Informo que, de acordo com o n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
212/2009, de 3 de Setembro, a lista de ordenação final, respeitante à contratação
por tempo determinado de um professor do ensino de inglês, encontra-se válida e
constitui reserva de recrutamento até ao final do ano escolar. ----------------------------------Mais informo que existe vaga, para professor de Inglês, no mapa de pessoal
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de 2011.” -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder à substituição nos termos da
informação dos Recursos Humanos. ----------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder à abertura de concurso para o
preenchimento da vaga, na hipótese de não existir professores em reserva de
recrutamento interessados no lugar. ------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------VIGILÂNCIA FLORESTAL – 2011: - Presente uma informação do
Gabinete Técnico Florestal do seguinte teor: -------------------------------------------------------“Serve a presente informação para informar V/Ex.a que, à semelhança dos
três últimos anos, 2008, 2009 e 2010, o serviço de protecção civil de Cinfães
necessita de vigilantes no terreno para acções de vigilância e 1ª intervenção, para
prevenção e combate aos incêndios florestais. No entanto, informo que esta acção já
não é financiada no âmbito da candidatura efectuada e aprovada, ao Fundo
Florestal Permanente para a Área 1 - Prevenção e Protecção da Floresta contra
Incêndios, tal como foram as acções de 2007 e 2008. Assim, caso seja efectuada a
contratação de dois vigilantes, com aluguer de viatura, terá de ser suportada a
100% pela autarquia, tal como já aconteceu em 2009 e 2010: ---------------------------------- - Contratação de 2 vigilantes para os meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro de 2010, para efectuar acções de vigilância, 1ª intervenção e
sensibilização florestal; ------------------------------------------------------------------------------- - Aluguer de uma viatura (pick-up) 4x4 de forma a proceder-se a acções de
vigilância por todo o município de acordo com os percursos definidos; ----------------------- - Refira-se que este tipo de acção é muito importante no actual planeamento
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da prevenção e combate aos incêndios florestais no município de Cinfães. Esta
equipa poderá complementar toda a estrutura de prevenção dos incêndios florestais
em zonas, onde a vigilância é nula (ex. Oliveira do Douro, Ferreiros Tendais,
Ramires, Bustelo, Alhões e Gralheira). De salientar que temos também o Kit de 1ª
intervenção, adquirido em 2007, que poderá ficar “encostado” caso não lhe seja
dado o respectivo uso. ----------------------------------------------------------------------------------Solicita-se uma decisão célere quanto à criação desta equipa, para que o
Gabinete Técnico Florestal possa incluí-la no Plano Operacional Municipal, que
deverá ser elaborado até 15 do mês de Abril e aprovada na Comissão Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios.” --------------------------------------------------------------O Chefe da D.A.F. informa que no ano de 2010 os encargos assumidos com a
vigilância florestal foram os seguintes: Aluguer de equipamento - € 8.201,74;
Pessoal € 4.762,68, Total - € 12.964,42. -------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder ao aluguer da viatura, bem como à
contratação da prestação de serviços de acordo com a legislação em vigor. -------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA DATA DE REUNIÃO: - O Sr. Presidente, considerando
que a segunda reunião do mês de Abril realizar-se-ia no dia 25 de Abril, (feriado),
propôs que a mesma seja marcada para o dia vinte e seis, às 9,30 horas. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder à respectiva
publicitação, tendo os srs. Vereadores informado que tomavam conhecimento e
dispensavam a respectiva convocatória. -------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões o sr. Presidente. -----------------------------_________________________________________________________________________________
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04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO ---------------------------------------------------04.6 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO AIDO - Contrato de subempreitada
– Cafaco - Sociedade de Const. e Comércio de Pneus, Lda: - Presente uma
informação emitida pelos Serviços Técnicos, Arquitecta Cristina Nabais, referente à
obra acima indicada do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“Para efeitos do disposto no n.º 3, do art.º385.º, vimos por este meio informar
que foi celebrado em 17.03.2011, contrato de subempreitada conforme mencionado
em assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------O contrato foi assinado e apresentado no dia 17.03.2011, nos termos
previstos do n.º 4, do art.º supra mencionado, ao qual foi junta a declaração de
fundamentação de decisão de recorrer a subempreitada, nesta data. Os valores a
executar nesta 1.ª subempreitada correspondem a 5,76%. ---------------------------------------Mais se recorda, que em 21.03.2011, foi remetida para o ACT a actualização
n.º1 da Comunicação Prévia.” ------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO AIDO - Contrato de subempreitada António Mendes de Almeida (muros de granito): - Presente uma informação
emitida pelos Serviços Técnicos, Arquitecta Cristina Nabais, referente à obra acima
indicada do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------“Para efeitos do disposto no n.º 3, do art.º385.º, vimos por este meio informar
que foi celebrado em 21.03.2011, contrato de subempreitada conforme mencionado
em assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------O contrato foi apresentado no dia 23.03.2011, nos termos previstos do n.º 4,
do art.º supra mencionado, ao qual foi junta a declaração de fundamentação de
decisão de recorrer a subempreitada, nesta data. Os valores a executar nesta 2.ª
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subempreitada correspondem a 7.58%, pelo que o acumulado é de 13,24%. -----------------A actualização da n.º2 da Comunicação Prévia de Abertura do Estaleiro,
será remetida de seguida (GSE 857/2011).” --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. --------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -------------------------------------------------08.1 – CENTROS DE CULTURA E CIÊNCIA, BIBLIOTECA E
MUSEU MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - Contrato de
subempreitada n.º2 OFM- Construção Civil Unipessoal Lda: - Presente uma
informação emitida pelos Serviços Técnicos, Arquitecta Cristina Nabais, referente à
obra acima indicada do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------“Para efeitos do disposto no n.º 3, do art.º385.º, vimos por este meio informar
que foi celebrado em 21.03.2011, contrato de subempreitada conforme mencionado
em assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------O contrato foi apresentado no dia 31.03.2011, conforme previsto do n.º 4, do
art.º supra mencionado, ao qual foi junta a declaração de fundamentação de
decisão de recorrer a subempreitada. Os valores a executar nesta 2.ª subempreitada
correspondem a 0,3 %, pelo que para efeitos do n.º n.º2 do art.º 383.ºdo CCP o
acumulado é de 7.41%. --------------------------------------------------------------------------------A actualização da n.º2 da Comunicação Prévia de Abertura do Estaleiro, foi
feita nesta data através do processo GSE 881/2011 de 01.04.2011.” ---------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------08.4 – APOIO A ACTIVIDADES CULTURAIS, PROJECTOS E
AGENTES CULTURAIS ----------------------------------------------------------------------------34ª FEIRA DE ARTESANATO DE VILA DO CONDE: - A Câmara
Municipal de Vila do Conde convida esta autarquia para participar na 34ª Feira
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Nacional de Artesanato, com alguns tipos de artesanato, designadamente, cestaria,
latoaria, tamancaria, tanoaria e tecelagem, que decorrerá de 23 de Julho a 07 de
Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, proceder-se à inscrição e assumir os
encargos respectivos. ----------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o sr. Presidente. -----------------------------------------MAIO CULTURAL 2011: - A Junta de Freguesia de Nespereira solicita a
cedência do palco, e respectiva montagem, desde o dia 05 de Maio até ao final do
mês para a realização do evento “Maio Cultural”. -------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ceder o palco. ------------------------------------------08.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------ARRANJOS EXTERIORES DAS CAPELAS DE VILA DE MUROS: - A
Paróquia de Santa Cristina de Tendais solicita a oferta dos materiais necessários para
o arranjo exterior das Capelas de Vila Muros, disponibilizando a Junta de Freguesia
de Tendais a mão de obra. -----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, assumir os encargos com os materiais e
máquinas necessárias. --------------------------------------------------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO ----------------------------------------------------------09.3 - APOIO A ACTIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
--------16ª EDIÇÃO DE PROVA DE ATLETISMO - CORTA MATO DA
PÁSCOA: - A Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais solicita a
atribuição de um subsídio para a realização da 16ª Edição da Prova de Atletismo
Corta Mato da Páscoa, que pretende realizar no próximo dia 16 de Abril, no circuito
Carlos Resende, na Malhada – Tendais, sendo o orçamento de € 2.500,00, bem como
a atribuição de troféus para os primeiros classificados de cada categoria. ----------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o subsídio de 20% do orçamento e
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os troféus para os três primeiros classificados de prova principal. --------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentaram-se da Sala de Reuniões os Vereadores srs. Dr. Serafim
Rodrigues e Eurico Correia. ----------------------------------------------------------------13 – PROTECÇÃO CIVIL --------------------------------------------------------------------------13.5 – DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA GERAL DA FEDERAÇÃO DE BOMBEIROS DO
DISTRITO DE VISEU: - A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cinfães informa que no próximo dia 16 de Abril realizar-se-á no concelho de
Cinfães a Assembleia Geral da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu,
solicitando para o efeito a cedência do Salão Nobre e uma contribuição para um
lanche, bem como lembranças para oferecer aos participantes, prática comum nestes
eventos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, oferecer o lanche na Escola Profissional de
Cinfães e as respectivas lembranças. -----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Regressaram à Sala de Reuniões os Vereadores, srs. Dr. Serafim
Rodrigues e Eurico Correia. ----------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO --------------------------------------------------14.2 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS ----------------------------------------------------------------------------------------------SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DE
NESPEREIRA - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E REDE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS LUGARES DE VILA CHÃ E DE
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VISTA ALEGRE: - Presente o Projecto, Programa de Procedimento e Caderno de
Encargos da obra acima indicada, com o preço base de € 314.194,73. -------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto, programa do
procedimento e caderno de encargos e abrir concurso público. ----------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, nomear para júri do procedimento os
seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Engº Luís Manuel Rodrigues Sequeira; --------------------------------------Vogais: Engº Hélio Sampaio Rocha Sampaio, que substituirá o Presidente nas
faltas e impedimentos e Manuela Maria Ferreira de Sousa Florim (Assistente
Técnico). -------------------------------------------------------------------------------------------------Suplentes: Engº Daniel Ferreira Soares e Maria Fernanda Correia Pereira
(Assistente Técnico). -----------------------------------------------------------------------------------Estas deliberações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ausentou-se da Sala de Reuniões o sr. Presidente. -----------------------------17 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO ------------------------------17.3 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -------------------------CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE PERDIZES: Teresa Augusta da
Rocha Loureiro, residente no lugar de Crucial, freguesia de Barrô, concelho de
Resende, requer licenciamento para a construção de um viveiro de perdizes, sito no
lugar de Vale de Outeiro, freguesia de Oliveira do Douro, cujo processo foi registado
sob o nº 63/2010, de 23 de Julho. ---------------------------------------------------------------------Os Serviços Administrativos informam que, na sequência da deliberação de
Câmara de 13/12/2010 que considerou a pretensão inserida na alínea b), do nº 1 do
artº 50 do PDM, a requerente até à presente data não deu cumprimento ao disposto
na informação técnica, de 18 de Agosto. ----------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente do indeferimento do
processo, considerando que o mesmo não deu cumprimento à informação dos
Serviços Técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------Regressou à Sala de Reuniões o sr. Presidente. ------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezoito horas e trinta minutos (18H30), 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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