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ATA N.º 02/2017
Ata

da

Assembleia

Reunião

Ordinária

Municipal

de

da

Cinfães,

realizada em 28 de abril de 2017.
--------Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, no Salão
Nobre da Câmara Municipal, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de
Cinfães, sob a presidência, do seu Presidente, sr. Mário Luís Correia da Silva e como
1º secretário o sr. Armando Pinto Campos e 2º secretário a sra. Adozinda de Jesus
Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 33.º e 60.º do Regimento. ---------------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca
da atividade municipal. ---------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de
Contas do ano de 2016, termos da alínea l) do nº 2 do artº 25º do Anexo I da Lei nº
73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da proposta de atribuição de despesas de
representação ao pessoal dirigente do Município de Cinfães. ------------------------------------4. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Câmara Municipal para
emissão de declaração de interesse público municipal de projeto de estabelecimento
de restauração, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º
73/2009, de 31 de março, com a redação que lhe foi dada pelo D.L. nº 199/2015, de
16 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 33.º e 60.º do Regimento. -_________________________________________________________________________________
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--------Feita a chamada dos senhores Deputados Municipais, verificou-se que
estavam presentes: --------------------------------------------------------------------------------------Mário Luís Correia da Silva -------------------------------------------------------------------Paula Cristina Moreira Pereira ----------------------------------------------------------------Armando Pinto Campos ------------------------------------------------------------------------Adozinda de Jesus Pereira ---------------------------------------------------------------------Fernando da Silva Rocha ----------------------------------------------------------------------Carlos Alberto Pinheiro de Sousa ------------------------------------------------------------Joaquim Pereira da Silva ----------------------------------------------------------------------Nuno Miguel Vieira Cardoso -----------------------------------------------------------------Fernanda Paula de Vasconcelos Rodrigues Pereira ----------------------------------------Bruno Maciel Gouveia Rocha -----------------------------------------------------------------Cristina José Brochado Teixeira --------------------------------------------------------------António Manuel Branco Camelo Santos -----------------------------------------------------José Carlos Amaral Botelho -------------------------------------------------------------------Andreia Vanessa Almeida Cardoso -----------------------------------------------------------Maria Manuela Carvalho de Oliveira ---------------------------------------------------------Isabel Cristina Pereira Miranda ---------------------------------------------------------------Almerindo Jorge Teresinho Monteiro Tavares ---------------------------------------------Luís Manuel Rodrigues Pontes - Presidente da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires. ----------------------------------------------João Paulino Gonçalves Amorim - Presidente da Junta de Freguesia de
Espadanedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------Constantino Conceição Ribeiro - Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros
de Tendais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Duarte Lento - Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos. _________________________________________________________________________________
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-------- Fernando Alberto Rocha Cardoso - Presidente da Junta de Freguesia de
Moimenta ------------------------------------------------------------------------------------------------Mário Durval Pinto Leitão – Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira. --------Telmo Manuel Almeida Osório - Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira
do Douro -------------------------------------------------------------------------------------------------Antero Fonseca Correia - Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de
Piães ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Paulo Jorge Almeida Vasconcelos - Presidente da Junta de Freguesia de São
Cristóvão de Nogueira. ---------------------------------------------------------------------------------José Manuel da Silva Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo.
--------Juvenal Pereira Monteiro - Presidente da Junta de Freguesia de Tarouquela ----------José Carlos Fernandes Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Tendais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------António José Vieira Cardoso - Presidente da Junta de Freguesia de Travanca. --------O Presidente da Junta de Freguesia de Cinfães, João Henrique de Sousa Pinto
Mendes, comunicou que não poderia estar presente e fez-se representar, nos termos
da alínea c) do nº 1 do artº 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, pelo
Tesoureiro, Álvaro Carvalho Aguiar. ----------------------------------------------------------------Presenças por substituição: Ao abrigo do número um do artigo setenta e oito
da Lei cento e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois de onze de
janeiro: --------------------------------------------------------------------------------------------------- - Porfírio Pinto, em substituição de João Alberto Martins Sobral. ----------------------Não compareceram, mas justificaram as faltas os senhores deputados
municipais: ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Isabel Maria Rocha Teles ------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Alexandre Henrique Cardoso Pereira --------------------------------------------------------Não compareceu, nem apresentou qualquer justificação a deputada municipal,
Sandra Cristina da Rocha Figueiredo ------------------------------------------------------------------Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores: Presidente,
enf. Armando Silva Mourisco, Vice – Presidente, dr. Serafim Rodrigues e os
Vereadores: profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis, dr. Pedro Miguel Semblano
Teixeira, prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso e António Sérgio de Pinho Sales. ------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão
quando eram nove horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------Como a ata da reunião anterior foi enviada a todos os membros da
Assembleia, foi dispensada a sua leitura. Colocada à votação, foi aprovada, por
unanimidade. De acordo com o nº 3 do artigo 34º do Código do Procedimento
Administrativo (D.L. 4/2015, de 7 de janeiro) não participaram na aprovação da ata
por não terem estado presentes na reunião, os seguintes deputados municipais: -------------- António Manuel Branco Camelo Santos, Isabel Cristina Pereira Miranda,
Porfírio Pinto, António José Vieira Cardoso - Presidente da Junta de Freguesia de
Travanca e Álvaro Carvalho Aguiar - Tesoureiro da Junta de Freguesia de Cinfães.
--------O senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da correspondência
recebida, informando que a mesma fica à disposição de todos os senhores deputados
que a queiram consultar. -------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: - Nos termos do nº 1, artº 49º da Lei
75/2013, de 12 de setembro e artigo 60º do Regimento, o sr. José Rodrigues Ferreira,
residente no Lugar de Fermentãos, freguesia de Tendais, apresentou a seguinte
intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------“As análises feitas ao portal do Município demonstram que continua lento, pesado,
com erros nos avisos de fogos reias (Reais conforme mail que enviei para o
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Presidente do Município a 08/03), continua a não aceitar as sugestões reclamações
(último teste realizado em 27/05/2017), muito provavelmente porque o sistema não
valida o código "captcha" digitado. Relativamente aos contentores de resíduos
verifiquei que existiram melhorias, embora quinze dias depois da Assembleia
verifiquei a existência de um contentor deitado na berma da estrada e sem um
rodízio na estrada Regional 321 no lugar de Vila Viçosa. Verifiquei também a
existência de um contentor subterrâneo entre as bombas de combustível da Galp e a
Santa Casa da Misericórdia de Cinfães com a tampa aberta, sendo um perigo para
os transeuntes, este tipo de equipamento já esteve instalado na Av. Estado da índia
em Sacavém durante 5 anos porque provocava muitas avarias no sistema de
abertura da tampa. Para além dos investimentos efetuados com os veículos
adaptados para provocar a abertura, verifiquei que em Espanha onde estes
equipamentos estão ou estiveram instalados possuíam para cada saco uma tampa.--Continuamos a não ter difusão no portal e porque não também nas freguesias e
lugares onde existam placards de informação das datas das Assembleias Municipais
e porque não também do executivo. ----------------------------------------------------------Plano de saneamento básico do Município de Cinfães, existe? Se sim, para quando é
expectável que o lugar onde resido venha a ter saneamento básico? -------------------Plano de acessibilidades para deficientes (ver decreto lei 163/2006), existe? Se sim
qual a taxa de execução?” -----------------------------------------------------------------------------De seguida fizeram intervenções os seguintes deputados municipais: ------------------O sr. dr. Telmo Manuel Almeida Osório - Presidente da Junta de Freguesia
de Oliveira do Douro, relativamente ao assunto constante na ata da reunião anterior
e relacionado com o investimento desportivo previsto para a freguesia de Oliveira do
Douro e a explicação do deputado municipal, sr. prof. Bruno Rocha, referiu que na
altura em que abordou o assunto não houve qualquer tipo de intervenção a apoiar a
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posição do Presidente da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------Referiu ainda que contactou o engenheiro da empresa que está a executar os
trabalhos de beneficiação da estrada de Vila Nova a Ramires, no sentido de
minimizar o problema da falta de valetas em alguns locais. Os Serviços Técnicos da
autarquia, aquando da execução dos cadernos encargos, deverão ter em atenção as
bermas, valetas e aquedutos de modo a que o trabalho fique bem feito. ------------------------O sr. dr. Constantino Conceição Ribeiro - Presidente da Junta de Freguesia
de Ferreiros de Tendais, informou que enviou a sr. Presidente da Assembleia
Municipal a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------“Constantino Ribeiro, na qualidade de membro da assembleia municipal de Cinfães,
venho pela presente informar que fomos contactados por agricultores e produtores
de pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, os quais nos informaram que têm
despesas com os mesmos, mais ou menos nos seguintes valores: ------------------------- 2,50€ para tosquiar cada ovino; ------------------------------------------------------------- 3,70€ por cada animal para tirar sangue, controlo sanitário; -------------------------- outras despesas com doenças, nomeadamente nas patas dos animais e
desparasitação; ----------------------------------------------------------------------------------- têm dificuldade em vender os animais devido ao condicionamento, quer na
comercialização, quer no transporte; --------------------------------------------------------Este sector de desenvolvimento económico local, no nosso ponto de vista, também
deve merecer a atenção da autarquia, uma vez que estes animais para além de
algum suporte na economia local, ajudam a limpar a floresta e são também alguma
fonte de rendimento para os agricultores. ---------------------------------------------------Assim, proponho, que a assembleia considere estes animais de interesse para o
desenvolvimento do Concelho e atribuam um subsídio a cada animal, em condições
a definir, pelo executivo da Câmara Municipal, na medida do possível e quando for
_________________________________________________________________________________
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oportuno.” ------------------------------------------------------------------------------------------------Felicitou a Câmara pela inauguração do novo Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Cinfães e voltou a solicitar a colocação de uma secção de bombeiros
na área do alto concelho para que o socorro seja prestado mais rapidamente. -----------------O sr. prof. Paulo Jorge Almeida Vasconcelos - Presidente da Junta de
Freguesia de São Cristóvão de Nogueira referiu que o Montemuro Cycling Road foi
um evento grandioso, dignificou o concelho e levou longe o nome de Cinfães. ---------------Solicitou esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos da empreitada de
“Consolidação de Escarpas do Lugar de Lavadouro – S. Cristóvão de Nogueira”. ------------Convidou os presentes para a IIIª edição do Festival do Peixe e do Vinho a
realizar no último fim de semana de maio, no Parque de Mourilhe. -----------------------------Informou que as Juntas de Freguesia de São Cristóvão de Nogueira e de
Santiago de Piães vão desenvolver em conjunto duas iniciativas: o dia da criança, no
dia 3 de julho na freguesia de Santiago de Piães e o dia dos avós, no dia 26 de julho
na freguesia de São Cristóvão de Nogueira. ---------------------------------------------------------Congratulou-se pela adjudicação do parque de campismo de Mourilhe, uma
obra que ao fim de muitos anos saiu dos papéis e tornou-se realidade graças à ação
deste Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------Considerou o novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Cinfães de grande
importância para o concelho e que dignifica o trabalho dos bombeiros. ------------------------Agradeceu a onda de solidariedade, que se gerou por todo o concelho, de
apoio à família da freguesia de São Cristóvão de Nogueira, vítima de um incêndio na
habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Mário Durval Pinto Leitão – Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira convidou todos os presentes a participar nas diversas atividades que
fazem parte do programa “Maio Cultural”, organizado pela Junta de Freguesia com a
_________________________________________________________________________________
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colaboração das associações da freguesia. -----------------------------------------------------------Em relação ao “Montemuro Cycling Road” deu conta do entusiasmo dos
voluntários que colaboraram com a organização deste evento grandioso para o
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. prof. Bruno Rocha, relativamente à inauguração do novo quartel dos
Bombeiros Voluntários de Cinfães, referiu que foi um projeto que se arrastou por
muito tempo e que contou com a colaboração de muita gente, aliás como a atual
direção da instituição o reconheceu. A primeira pedra foi lançada por um membro do
Governo PSD, sendo ainda de enaltecer o trabalho do senhor dr. João Montenegro.
--------Disse que o “Montemuro Cycling Road” atraiu muita gente, devendo avaliarse a importância económica e ambiental destas atividades, promovidas pelo
município tendo em atenção futuros investimentos. Por exemplo, o Ultra Trail traz
muita gente a Cinfães mas também poder destruir alguma fauna e flora pelo que é
importante manter estes equilíbrios. Deve-se realçar também outras iniciativas,
muitas delas de associações que não tendo esta montra conseguem realizar durante
todo o ano inúmeras atividades, sendo ainda de enaltecer o trabalho dos mordomos
das comissões das festas religiosas. ------------------------------------------------------------------Tendo recentemente a Câmara Municipal aprovado cerca de setenta apoios ao
arrendamento, questionou a data de atribuição e se este número está de acordo com
as perspetivas do Município para este programa, porque parece um pouco exagerado
e sendo assim o concelho não estará tão melhor ao nível social. Questionou ainda se
as casas arrendadas têm a necessária qualidade para as pessoas que usufruem destes
benefícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu também que o Município deverá estar atento às inúmeras linhas de
alta tensão que atravessam o concelho e que segundo alguns estudos tem provocado
o aumento de situações de cancro. ------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Armando Pinto Campos, na qualidade de representante da Assembleia
Municipal na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor
Municipal de Cinfães comunicou que participou na terceira e última reunião desta
comissão composta por diversas entidades, entre as quais: Câmara Municipal,
Representante

da

Assembleia

Municipal,

Comissão

de

Coordenação

e

Desenvolvimento Regional, ICNF, Agência Portuguesa do Ambiente, Direção Geral
do Território, ADPL, ARS-Norte, Turismo de Portugal, Câmaras Municipais dos
concelhos limítrofes, Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional,
tendo informado o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------“O PDM de Cinfães foi aprovado apenas com um voto contra do ICNF.
Quero aqui referir a forma contundente como o sr. Presidente da Câmara Municipal
de Cinfães defendeu os interesses do concelho perante a intransigência do ICNF,
entidade que ficou isolada e mereceu críticas de todos os intervenientes. O elogio da
Comissão de Coordenação, entidade máxima responsável pelo ordenamento do
território e por esta revisão do PDM, ao trabalho desenvolvido pelo Município e
pelos seus técnicos, considerando o PDM de Cinfães como uma referência a seguir
por todos. Por fim dar conta que as entidades envolvidas mostraram-se
entusiasmadas pelo desenvolvimento do nosso concelho, levando desta terra as
melhores referências deste desenvolvimento sustentável. Não quero também aqui
deixar passar o trabalho fantástico feito pelos engenheiros Carlos Cardoso e Daniel
Soares.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que, na sequência da proposta do deputado municipal, sr. prof.
Bruno Rocha, a Assembleia Intermunicipal do Tâmega e Sousa reuniu em Cinfães.
Esta reunião foi muito proveitosa tendo atingido um nível muito elevado. --------------------O sr. José Carlos Fernandes Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia
de Tendais, solicitou que os técnicos da Câmara tenham a atenção devida na
_________________________________________________________________________________
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execução das obras que estão em curso, nomeadamente na requalificação da estrada
de Marcelim com a fiscalização aos aquedutos entupidos. ----------------------------------------Recordou que no corrente ano comemora-se o 250º aniversário da Igreja de
Tendais, devendo na altura estar concluídas as obras de requalificação da estrada de
Quinhão. --------------------------------------------------------------------------------------------------Agradeceu ao sr. Presidente da Câmara por ter reunido com o Conselho
Diretivo dos Baldios da freguesia de Tendais, que se mostraram disponíveis para
colaborar com a autarquia na resolução do problema das redes móveis. ------------------------Elogiou a realização do Montemuro Cycling Road, uma mais valia para a
região, lamentavelmente a Vila de Cinfães passou ao lado do evento com o comércio
fechado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que o novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Cinfães é uma
grande obra para o concelho e que valoriza o trabalho dos bombeiros. Também
reivindica a criação de uma secção de bombeiros no alto concelho que até poderia ter
sido nas instalações da antiga escola de Vila Boa. -------------------------------------------------Em representação da ANAFRE distrital, convidou os autarcas das freguesias
para o encontro a realizar no próximo dia quatro de junho em Penalva do Castelo e
informou que no dia vinte e sete de maio em Castro Daire irá decorrer uma sessão de
esclarecimento sobre o SNC-AP. ---------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, abordando algumas questões colocadas pelos
senhores deputados municipais, informou o seguinte: --------------------------------------------- - Educação: - Nestes últimos oito dias visitaram o concelho, o sr. Secretário
de Estado da Educação, dr. João Costa, que se inteirou das boas práticas educativas
ministradas nos estabelecimentos de ensino de Cinfães e a sr. Secretária de Estado
Adjunta e da Educação, drª Alexandra Leitão, tendo-lhe solicitado a intervenção para
a execução das obras de requalificação do edifício da Escola Secundária de Cinfães.
_________________________________________________________________________________
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-------- - Site do município: - Tomou nota das recomendações e sugestões
apresentadas pelo sr. José Rodrigues e solicitou-lhe que passe pelos serviços de
informática no sentido de obter os necessários esclarecimentos, uma vez que lhe
garantiram que não existem problemas. -------------------------------------------------------------- - Plano de acessibilidades para deficientes – Não existe um plano de
acessibilidades para deficientes no concelho porque somos uma zona rural não há
essa necessidade emergente. Tem existido por parte da Camara Municipal de Cinfães
um forte investimento nessa área. Recordou a luta difícil, mas conseguida que foi a
construção do lar residencial nossa senhora Lurdes em Espadanedo para cidadãos
portadores deficiência, só a Câmara nessa obra colocou lá quatrocentos e noventa e
três mil euros. Muitas Juntas de Freguesia fizeram investimentos em acessibilidades
para poder levar uma ambulância a determinados locais, para melhorar a qualidade
de vida das pessoas portadoras de deficiência, sempre em parceria com o município.
O edifício dos Paços do concelho não está preparado para alguém que utilize uma
cadeira de rodas, mas o projeto de requalificação já está feito e com a previsão de um
elevador para possibilitar o acesso ao primeiro andar. Enquanto isso, quando aparece
alguém com dificuldades de locomoção os serviços e o próprio Presidente deslocamse ao rés-do-chão. A vila tem lugar estacionamentos para cidadãos portadores
deficiência, tem a acessibilidade aos passeios desimpedidos para essa mobilidade.
Tem havido um forte investimento nessa área e nessa matéria. ----------------------------------Recordou que este Executivo criou o Programa “PAI” (Programa Apoiar
Integrar) para ajudar os cidadãos portadores deficiência a ter acesso à qualidade de
vida e aos bens essenciais e necessários para resolver seus problemas. Dentro da
requalificação habitacional tem apoiado, no ano 2016 foram cerca de 20 famílias,
algumas dessas precisamente no exterior da sua habitação e no interior para que os
cidadãos com mobilidade reduzida e condicionada possam ter melhor qualidade de
_________________________________________________________________________________
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vida. O trabalho não está todo feito, não é possível fazer tudo de uma vez e tudo ao
mesmo tempo mas há aqui uma sensibilidade muito importante e há aqui muito
trabalho feito relativamente a essa matéria. --------------------------------------------------------- - Plano de investimentos na água e do saneamento – Não é o município que o
faz diretamente. Em 2011 o município de Cinfães e outros municípios com a
participação de estado criou uma empresa de única e exclusivamente capitais
públicos chamada Águas do Norte e esse investimento está a ser feito por esta
empresa. Há um plano de investimentos que é feito de cinco em cinco anos e
sucessivamente melhorado. Neste momento estão a decorrer os concursos de três
obras de grande significado no concelho de Cinfães, mais precisamente nas
freguesias de São Cristóvão de Nogueira, Tarouquela e Espadanedo. No plano de
ação e regeneração urbana está a ser feito muito investimento na renovação das
infraestruturas. Os investimentos também são calculados mediante o número de
utilizadores, porque é um investimento caro e a legislação em vigor não permite que
se venda a água abaixo do preço de custo. O nosso concelho tem um problema muito
grave que é a dispersão geográfica, vinte mil pessoas para duzentos e quarenta
quilómetros quadrados, muitas freguesias e depois o acidentado geográfico, não
somos um território mais ou menos retilíneo pois seria fácil com o mesmo dinheiro
fazer muito mais obra. Foram feitas parcerias com a Junta de Freguesia de Ferreiros
de Tendais, para resolver a situação da água em Covelas e em Ruivais. A
requalificação da estrada Quinhão já foi adjudicada mas ainda não foi executada
devido ao prolongamento da rede de abastecimento de água e saneamento pela
empresa Águas do Norte. ------------------------------------------------------------------------------- - Requalificação da estrada Vila Nova a Ramires – Já transmitiu aos serviços
para que seja estudada a melhor forma de melhorar a situação das valetas, tendo no
cômputo geral ficado uma obra bem feita. ---------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- - Secção de bombeiros no alto concelho - Recordou todo o processo de
criação da secção dos bombeiros voluntários de Nespereira na freguesia de Souselo.
Quanto a uma eventual criação de uma secção no alto do concelho referiu que a
Junta de Freguesia teria de colaborar a exemplo do que aconteceu em Souselo, desde
a cedência de instalações, atribuição de subsídios para fazer face às despesas com o
recrutamento de mais bombeiros para o quadro de pessoal da Associação. --------------------Reconheceu que o trabalho feito, pelas duas corporações bombeiros, ao longo
de todos estes anos, tem sido fantástico tanto no empenho que colocam como no
voluntariado, pelo que é justo a criação de um regulamento para a concessão de
regalias aos bombeiros voluntários. Neste momento está a funcionar em Cinfães uma
escola de bombeiros com jovens de Cinfães, Nespereira e Resende. ----------------------------Foram criadas duas equipas, uma em Cinfães e outra em Nespereira, de
intervenção permanente de cinco pessoas, com formação adequada, que será a
primeira no combate ao incêndio. A de Cinfães financiada em 50% pelo Município e
a de Nespereira em 100%. Com estas duas equipas será garantida uma maior
proximidade no socorro tanto na área da saúde como no acidente ou do incêndio.
Para preparar a época de incêndios que se avizinha realizou-se uma reunião com a
presença dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Codis, G.N.R., Polícia
Judiciária, Comissões de Baldios e Bombeiros Voluntários. ------------------------------------- - Área da saúde: - Recentemente foram colocados dois novos médicos de
família no concelho e a câmara municipal vai celebrar um protocolo com a ARS –
Norte no sentido de ser colocado um médico dentista no Centro de Saúde de Cinfães.
Esta parceria terá como encargo para o Município a verba de trinta e sete mil euros
referente à aquisição do equipamento, sendo que a despesa corrente de
funcionamento, o médico dentista e todo o material será do ministério da saúde. ------------- - Quartel dos Bombeiros Voluntários de Cinfães - Não há ninguém que faça
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nada sem ser em parceria, na receção oficial fez questão de referir os principais
intervenientes neste processo. Recordou a deslocação a Lisboa no início do mandato
e as muitas dificuldades para que o projeto fosse aprovado, estando grato a todas as
pessoas que ajudaram neste processo, mas quem está de parabéns são os bombeiros.
-------- - Montemuro Cycling Road – O vídeo promocional ultrapassou as 100.000
visualizações no facebook, tendo tido um impacto brutal na promoção do concelho
de Cinfães. As reações de quem nos visitou são extraordinárias, só falam bem da
nossa terra, só dizem bem das nossas gentes, saborearam a melhor gastronomia. Este
sinal deveria ser agarrado pelo sector privado, daí que no domingo de manhã teria
sido uma oportunidade para o comércio local estar aberto. ---------------------------------------O investimento no turismo continuará e dentro em breve será lançado o
concurso de três novas rotas na freguesia de Oliveira do Douro para o Montemuro,
aliado ao investimento a ser feito no Rio Paiva, no Rio Douro e na regeneração
urbana. O parque campismo e autocaravanismo será um ex-libris nesta matéria. ------------- - Programa cultural - Destacou a dinâmica cultural que se verifica no
concelho e assinalou a importância do associativismo nesta área, reconhecendo
igualmente o trabalho fantástico das comissões de festas. ----------------------------------------Saudou a Academia d`Artes e a Escola Secundária pelas parcerias que
fizeram, salientado o excelente concerto com a Banda Militar do Porto em que mais
uma vez evidenciaram, perante um auditório completamente cheio, aquilo que é um
grande desígnio deste concelho - a arte e a música. Depois a mesma Escola
Secundária e artistas do nosso concelho juntaram coisas fantásticas: a educação, a
arte, a cultura, a solidariedade, a economia e o empreendedorismo no desfile de
moda que reverteu a receita para a família que estava a precisar desta solidariedade.
--------Destacou ainda os seguintes eventos que se realizaram pelo concelho: ----------------- - o concerto de Páscoa da Banda de Nespereira; -----------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- - a peça de teatro da “Turma da Noite”; ----------------------------------------------------- - a recriação ao vivo do percurso de Jesus Cristo a caminho do Calvário,
promovido pela Paróquia de Travanca na noite de 13 de abril, no Largo de Santa
Isabel; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - o espetáculo do fadista António Laranjeira no Auditório Municipal; ----------------- - a peça “O Nazareno”, apresentada na Igreja de Souselo, pela Junta de
Freguesia Escola de Música e Grupo Coral; --------------------------------------------------------- - o desfile dos vestidos de chita no Auditório Municipal, iniciativa da Junta
de Freguesia de Souselo. ------------------------------------------------------------------------------- - Ultra trail – os prejuízos ambientais que possa causar são insignificantes,
devendo-se realçar a grande promoção que este evento faz ao concelho de Cinfães.
-------- - Programa de apoio ao arrendamento – O custo de cerca de quarenta e sete
mil euros está dentro do previsto no Orçamento Municipal. As candidaturas são
aceites de acordo com o regulamento, não existindo um número máximo de
candidaturas, como também se verificou um aumento na atribuição de bolsas de
estudo, que não está relacionado com anos eleitorais. O aumento do número de
apoios ao arrendamento originou também o aumento de contratos registados nas
finanças com o consequente pagamento dos respetivos impostos. ------------------------------- - Prazo médio de pagamento das faturas – A Direção Geral das Autarquias
Locais (DGAL) informou que a Câmara Municipal de Cinfães tem vindo a baixar
significativamente o prazo médio de pagamento das faturas, estando no momento em
cerca de doze dias. Esta situação deverá ser motivo de regozijo para os cinfanenses.
-------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara
acerca da atividade municipal. ----------------------------------------------------------------------Não existiram intervenções neste ponto da Ordem do Dia. -----------------------_________________________________________________________________________________
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--------2. Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de
Prestação de Contas do ano de 2016, termos da alínea l) do nº 2 do artº 25º do
Anexo I da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------O sr. Presidente da Assembleia Municipal, leu o parecer emitido pelo
Revisor Oficial de Contas, sobre o Relatório de Gestão, com o seguinte teor: ----------------“Nos termos das disposições legais aplicáveis, vimos apresentar o nosso
parecer sobre os documentos de prestação de contas do Município de Cinfães
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, que compreendem o
relatório de gestão, o balanço, a demonstração dos resultados, os mapas de
execução orçamental e os respetivos anexos, que são da responsabilidade do Órgão
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------No desempenho das nossas funções de Revisor Oficial de Contas,
acompanhamos globalmente as atividades do Município, verificámos a regularidade
dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte,
procedemos à verificação dos valores patrimoniais do Município, ou por ele
recebidos em garantia, depósito ou outro título, tendo remetido semestralmente aos
Órgãos Executivo e Deliberativo do Município informação sobre a respetiva
situação económica e financeira. Procedemos ainda à apreciação do relatório de
gestão e da sua conformidade com a legislação aplicável e com as contas do
exercício. Finalmente, procedemos à revisão das demonstrações financeiras anuais
e à emissão da respetiva Certificação Legal das Contas, cujo conteúdo damos como
integralmente reproduzido neste parecer. -----------------------------------------------------------Nestas condições, uma vez ponderadas as conclusões constantes na
Certificação Legal das Contas e verificado o cumprimento dos normativos legais
aplicáveis, é nosso parecer que se aprovem os documentos de prestação de contas
do Município.” -----------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O Vereador, sr. dr. Pedro Semblano e a Técnica Superior, drª Maria das
Neves, com a ajuda de meios técnicos e informáticos, procederam à apresentação do
Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016. ------------------O sr. prof. Bruno Rocha, referiu que não se vai pronunciar sobre o rigor
contabilístico das contas uma vez que estão auditadas, realçando no entanto que o
equilíbrio financeiro foi conseguido com uma baixa nas despesas de capital, ou seja
nas despesas de investimento no concelho. Percebe-se que houve falta de
investimento no ano anterior, mas que se intensificou no final do ano, como também
algumas despesas comprometidas e que não foram pagas e por outro lado alguns
desses compromissos foram assumidos já este ano com impacto no próximo relatório
de gestão. -------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração as ênfases do auditor, disse que o Município continua
com uma excessiva dependência das transferências do Estado e questionou os
motivos por a contabilidade de custos ainda não estar implementada, como também
o imobilizado não estar registado. --------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara referiu que não é verdade que se tenha verificado
falta de investimento. Os senhores deputados municipais, se analisarem a informação
que lhes é fornecida em todas as reuniões, podem verificar todo o investimento que é
feito pelo Município e constatar a quantidade de obras e projetos que estão a decorrer
no concelho. Acontece no entanto que algumas obras, devido à dimensão e
complexidade demoram mais tempo a executar, como também existe todo um
processo que é preciso seguir, desde a elaboração do ante projeto, projeto, obtenção
de pareceres externos, concurso até á adjudicação. ------------------------------------------------Disse ainda que haverá muitas obras a serem lançadas durante o ano, não por
ser ano de eleições, mas porque constam do PPI aprovado, como também por só
agora as candidaturas aos fundos comunitários de regeneração urbana estarem no
_________________________________________________________________________________
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terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Esclareceu ainda que a contabilidade de custos ainda não foi implementada
porque o atual sistema contabilístico das autarquias (POCAL) vai ser substituído no
início do próximo ano pelo SNC-AP. ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, abstenção dos srs., Bruno Maciel Gouveia Rocha,
António Manuel Branco Camelo dos Santos, Paula Cristina Moreira Pereira e
Andreia Vanessa Almeida Cardoso, aprovar o Relatório de Gestão e Documentos de
Prestação de Contas do ano de 2016. -----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------3. Apreciação e votação da proposta de atribuição de despesas de
representação ao pessoal dirigente do Município de Cinfães. --------------------------------O sr. Presidente da Câmara informou que na reunião de Câmara realizada em
19/04/2017, foi deliberado submeter à consideração da Assembleia Municipal a
seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------- - Com a entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual
redação, foi atribuída à assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a
competência para atribuição de despesas de representação ao pessoal dirigente das
câmaras municipais, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração
central; --------------------------------------------------------------------------------------------------- - De acordo com o n.º 2, do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
sua atual redação, ao pessoal dirigente são abonadas despesas de representação de
montante fixado em despacho do Primeiro-Ministro e do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública; ------------------------------------------------ - Os valores do suplemento por despesas de representação dos dirigentes da
administração pública foram fixados pelo Despacho Conjunto n.º 625/99, publicado
_________________________________________________________________________________
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no Diário da República, 2.ª Série, de 13 de agosto de 1999; ------------------------------------ - Estes valores têm sido sucessivamente atualizados nos termos da lei e
correspondem atualmente, relativamente aos cargos de direção intermédia de 2.º
grau, ao montante de 194,79 €; ---------------------------------------------------------------------- - As verbas necessárias para o abono de despesas de representação ao titular
de cargo dirigente do Município de Cinfães está devidamente acautelada em termos
orçamentais (cfr. Anexo I); --------------------------------------------------------------------------- - Caracterizando tal abono, é doutrina da Procuradoria-Geral da República
(Parecer n.º 80/2003, publicado no D.R. 2.ª Série, de 27/03/2004, entre outros), que
“o abono de despesas de representação tem como missão compensar o acréscimo de
despesas exigidas no desempenho de determinados cargos ou funções de relevo,
atenta a necessidade de garantir a sua dignidade e prestígio, devendo ser abonadas
a todas as pessoas que suportem as mesmas particularidades específicas na
prestação do trabalho, independentemente dos cargos de origem ou dos exercícios a
titulo principal” ou, ainda, “que se tratar de um vencimento acessório destinado a
compensar

os

encargos sociais extraordinários que resultem normal e

correntemente do exercício do cargo – desde os atos de cortesia individual,
passando pelas exigências de vestuário, os gastos, enfim, que a pessoa investida no
cargo tem necessariamente de fazer por causa do seu desempenho – e que se não
fosse isso poderia dispensar-se de efetuar, tendo por isso o carácter de um abono
indemnizatório que, como tal, deve reverter a favor de quem, estando legalmente
investido no desempenho do cargo, ficou sujeito às despesas determinadas pelo
exercício da função para ocorrer às quais a lei o atribui”. -------------------------------------- Propõe-se que a Câmara Municipal de Cinfães delibere: ------------------------------ Aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal de Cinfães, ao
abrigo das competências previstas na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
_________________________________________________________________________________
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75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto e respetivas alterações, a proposta de atribuição do abono
de despesas de representação ao titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau,
da unidade orgânica AFAC, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2017, no
montante fixado para o pessoal dirigente da administração central através do
despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua atual redação, sendo-lhe igualmente aplicável as correspondentes
atualizações anuais, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da já mencionada Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto, e que corresponde ao seguinte montante: -------------------------- - Cargos de direção intermédia de 2.º grau: 194,79 €.” -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. -------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------Ausentou-se da sala de reuniões o senhor Mário Durval Pinto Leitão –
Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira. -----------------------------------------------4. Apreciação e votação da proposta apresentada pela Câmara Municipal
para emissão de declaração de interesse público municipal de projeto de
estabelecimento de restauração, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 25º do
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com a redação que lhe foi dada pelo
D.L. nº 199/2015, de 16 de setembro. --------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara informou que, a Câmara Municipal, na reunião
de 19/04/2017, aprovou a proposta para emissão de declaração de interesse público
municipal de projeto de estabelecimento de restauração, nos termos da alínea a) do
n.º 3 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com a redação que
lhe foi dada pelo D.L. nº 199/2015, de 16 de setembro, de MÁRIO DURVAL
PINTO LEITÃO, contribuinte n.º 173709923, residente na Rua da Compra de
Pindelo, nº 20, Freguesia de Nespereira, Concelho de Cinfães, projeto de
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estabelecimento de restauração, (transformação de uma azenha em restaurante). -------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar de interesse público municipal o
projeto de estabelecimento de restauração, (transformação de uma azenha em
restaurante), a executar em Caminho da Azenha – Santa Marinha, freguesia de
Nespereira, concelho de Cinfães, tendo em consideração a relevância do projeto em
causa, que trará muitos benefícios ao concelho de Cinfães, nomeadamente por se
tratar da execução de um estabelecimento num local do concelho que a este nível, se
encontra deficitária, colmatando uma lacuna há muito sentida pela população e o
elevado número de jovens no concelho de Cinfães formados em diversas áreas da
Cozinha e Restauração, e tendo em atenção que o investimento apresentado
fomentará a criação de diversos postos de trabalho. -----------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------Regressou à sala de reuniões o senhor Mário Durval Pinto Leitão –
Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira. -----------------------------------------------O sr. Presidente da Assembleia Municipal, leu a minuta da ata que continha
os pontos a exigir reconhecimento legal para efeitos imediatos, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo doze horas e trinta e cinco minutos, foi
encerrada a reunião e dela se lavrou esta ata que vai ser assinada, depois de aprovada.
_____________________________________________
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