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ATA N.º 15/2018
Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

5 de julho de 2018
01 – ABERTURA ---------------------------------------------------------------------------Aos cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, na Vila de Cinfães, Paços
do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da Câmara, enfº
Armando Silva Mourisco e a presença do Vice-Presidente, dr. Serafim Rodrigues e
dos Vereadores, dr. Pedro Miguel Semblano Teixeira, engº João Ricardo Ferreira
Pinto Campos, profª Isabel Maria da Rocha Teles e prof. Bruno Maciel Gouveia da
Rocha, reuniu este Corpo Administrativo, secretariado pela Chefe de Divisão da
AFAC, Maria das Neves Paulo e pelo Coordenador Técnico, António Jorge Pereira
Fraga. --------------------------------------------------------------------------------------------Eram catorze horas e cinquenta minutos (14H50M), quando, pela Presidência, foi
declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma: -------A Vereadora, profª Sónia Maria Pereira Soares, comunicou que não poderia estar
presente por motivo de férias. ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta da Vereadora, profª Sónia Maria
Pereira Soares. ----------------------------------------------------------------------------------02 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR --------------------------Tendo a ata da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma, por
unanimidade, aprovada. -----------------------------------------------------------------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 52º DA LEI 75/2013) --O sr. Presidente apresentou o seguinte: --------------------------------------------------ESPAÇO EMPRESA: - Na qualidade de Presidente da CIM-TS, esteve presente na
apresentação do projeto “Espaço Empresa”, destinado aos empresários que desejem
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realizar serviços e/ou obter informações inerentes ao exercício de uma atividade
económica ou ao ciclo de vida das suas empresas, minimizando o seu esforço no
acesso à informação e na interação com a administração pública central e local. A
apresentação, que decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e
Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), em Penafiel, contou ainda com a presença do
Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral e do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. -------------------------------------------“ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030”: - Informou que participou na audição
pública sobre “Política de Coesão Económica, Territorial e Social", realizada na
Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, promovida pela
Comissão eventual de acompanhamento do processo de definição da “Estratégia
Portugal 2030”. --------------------------------------------------------------------------------SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: - Transmitiu que foram aprovados
todos os pontos da ordem de trabalhos da reunião da Assembleia Municipal que se
realizou no vinte e nove de junho último. ---------------------------------------------------25º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO VALE DO
BESTANÇA: - Reconheceu e agradeceu o trabalho de excelência que esta
Associação tem desenvolvido na defesa do património natural e cultural do Vale do
Bestança. O 25º aniversário da coletividade, comemorado no dia 30 de junho, ficou
também associado à inauguração do Parque de Lazer de Pias, em Cinfães, junto ao
rio Bestança, cuja cerimónia contou com a presença da secretária de Estado do
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. ------------------------------FESTAS DE SÃO JOÃO: - Deixou uma palavra de gratidão e reconhecimento
para todos os que estiveram envolvidos nas marchas infantis e populares, sendo de
realçar o envolvimento das escolas traduzido no entusiamo das crianças, sinal que o
futuro das marchas está garantido. Destacou ainda a participação das bandas e dos
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grupos musicais do concelho, bem como a parte religiosa que em conjunto
contribuíram para o sucesso das festividades. ----------------------------------------------EXPOMONTEMURO 2018: - Deu a conhecer o programa da “Expomontemuro
2018” a realizar de 19 a 22 de julho e informou que foram realizados os respetivos
procedimentos para contratação de artistas, aluguer de palcos e tendas. ---------------OBRAS NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CINFÃES: - Informou que a Escola
Secundária de Cinfães foi contemplada com a verba de € 37.500,00 para a execução
de obras. Este processo arrastou-se durante vários anos apesar das inúmeras
solicitações, tanto do Município como da direção da Escola, junto das entidades
competentes. ------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE PESAR: - Propôs a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento da
mãe do senhor dr. Adalmiro Botelho da Fonseca. -----------------------------------------Todo o Executivo se associou ao voto de pesar, tendo sido deliberado, por
unanimidade, aprovar e transmitir à família. -----------------------------------------------O Vice-Presidente, sr. dr. Serafim Rodrigues, apresentou o seguinte: ------------EB1 de TUBERAIS – Presente na missa de encerramento do ano letivo na Eb1 de
Tuberais, no dia 21 de junho. -----------------------------------------------------------------FESTAS DE S. JOÃO – Participou nas atividades realizadas no S. João e deixou
uma palavra de gratidão e reconhecimento para todos os que estiveram envolvidos
na sua realização, os colaboradores da Câmara Municipal e todos os que de diversas
formas participaram e contribuíram para o sucesso das festividades. -------------------Esteve presente, a convite da Santa Casa de Misericórdia de Cinfães, no almoço de
S. João, na no dia 23 de junho. ---------------------------------------------------------------FESTA DE SÃO PEDRO: - A convite do sr. Padre Adriano Alberto Pereira, esteve
em representação da Câmara Municipal, o dia 29 de junho, na Festa de São Pedro,
em Tendais. -------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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25.º ANIVERSÁRIO DA ADVB – Presente nas Comemorações do 25.º aniversário
da Associação de Defesa do vale do Bestança, no dia 30 de junho. Louvou a
iniciativa e o reconhecimento a quem ao longo de 25 anos sempre primou pela
defesa deste espaço idílico. -------------------------------------------------------------------PARQUE DE LAZER DAS PIAS - Presente na inauguração do Parque de Lazer
das Pias, com a presença da Sr.ª Secretária e Estado do Ordenamento do Território e
da Conservação da Natureza, Dr.ª Célia Ramos, no dia 30 de junho. -------------------PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL - presente na apresentação das Provas
de Aptidão Profissional dos alunos do Curso de Turismo Ambiental e Rural, na
Escola Secundária de Cinfães, no dia 4 de julho. ------------------------------------------JOVENS COMPOSITORES – Deu conhecimento que o jovem cinfanense,
Rodrigo Cardoso, recebeu o prémio de ouro do Concurso Internacional de Jovens
Compositores OsKar Rieding, na Eslovénia, único português a ser premiado. --------O vereador, sr. dr. Pedro Semblano, apresentou o seguinte: ------------------------FESTAS DE SÃO JOÃO: - Enalteceu o êxito destas festividades que conseguiram
misturar a tradição com o envolvimento da população. -----------------------------------ENCERRAMENTO DE ÉPOCA DESPORTIVA – TÉNIS DE MESA: - A
Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu elegeu Cinfães para assinalar o
encerramento da época desportiva 2017/2018. A data escolhida foi 23 de junho e o
programa contemplou um torneio de encerramento e uma gala de entrega de
prémios. -----------------------------------------------------------------------------------------25º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO VALE DO
BESTANÇA: - Deu os parabéns à Associação para a Defesa do Vale do Bestança
pelo 25º aniversário, uma associação que é um exemplo na salvaguarda do meio
ambiente. ----------------------------------------------------------------------------------------PARQUES DE LAZER: - Referiu que o Parque de Lazer de Pias, inaugurado
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recentemente, é mais um equipamento de apoio aos percursos pedestres do Bestança,
como também o Parque Fluvial do Km 10 no Rio Paiva estão inseridos na
candidatura ao Programa de Património Natural e na Carta de Desportos de
Natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------A vereadora, sra. profª Isabel Teles, informou que esteve presente na cerimónia de
inauguração do Parque de Lazer de Pias e deu os parabéns à Associação para a
Defesa do Vale do Bestança pelo 25º aniversário. Realçou ainda a forma como
decorreram as Festas de São João. ----------------------------------------------------------O vereador, sr. engº João Campos, informou que esteve presente: ----------------- na cerimónia de entrega de prémios do torneio de ténis de mesa; ---------------------- na cerimónia de inauguração do Parque de Lazer de Pias; -----------------------------Deu os parabéns à Associação para a Defesa do Vale do Bestança pelo 25º
aniversário e congratulou-se pela forma como decorreram as festas de São João. ----O vereador, sr. prof. Bruno Maciel Gouveia da Rocha, apresentou o seguinte: -FESTAS DE SÃO JOÃO: - Felicitou todos os que ajudaram a abrilhantar os dias
de festa, com especial referência às associações, escolas e cinfanenses que
participaram nas marchas populares. Realçou o fantástico trabalho realizado na
confeção das roupas e nas coreografias apresentadas, assumindo-se como o ponto
mais alto das festas do concelho. -------------------------------------------------------------Referiu ainda que entre outros aspetos a melhorar, deverá ser encurtado o tempo de
desfile das marchas e melhoria na manutenção e limpeza das casas de casas de
banho do recinto, uma vez que são manifestamente insuficientes para o número de
pessoas que se concentra naquele local nos dias das festividades. ----------------------O sr. Presidente esclareceu que foi feito um apelo para a redução do tempo das
coreografias, no entanto também reconheceu que a autuação é o fruto de muitas
horas de trabalho pelo que as marchas gostam de evidenciar o espetáculo. O
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problema das casas de banho deveu-se sobretudo à grande quantidade pessoas
presente nas festividades. No futuro terão de ser colocados mais equipamentos
sanitários. ----------------------------------------------------------------------------------------25º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO VALE DO
BESTANÇA: - Assinalou a presença no 25º aniversário da Associação para a
Defesa do Vale do Bestança, enaltecendo o fantástico trabalho que esta associação
tem realizado. Deixou uma palavra de incentivo e reconhecimento à sua direção, de
forma especial ao Dr. Jorge Ventura pelo esforço e dedicação que coloca ao serviço
desta coletividade, com o sucesso que todos reconhecemos. Relembrou, que também
o município tem um papel decisivo na promoção e defesa do vale do Bestança um
dos pontos de maior interesse turístico e ambiental do nosso concelho. Assim,
solicitou ao presidente do executivo o alargamento do horário de funcionamento do
centro interpretativo, referindo ainda que devem ser ultrapassados definitivamente
os problemas técnicos que por vezes impossibilitam a visualização adequada dos
conteúdos aí existentes. Outra das preocupações demonstradas foi o mau estado de
funcionamento da ETAR de Meridãos que drena para o rio Bestança, situação que se
agrava na altura do verão com o aumento do número de residentes naquela
localidade, e que coloca em causa o ecossistema do vale. --------------------------------O sr. Presidente esclareceu que o Centro Interpretativo Ambiental do Bestança
registou milhares de visitantes com marcações nas épocas baixas. Os problemas
verificados com os conteúdos já estão ultrapassados. O problema da ETAR de
Meridãos já foi referenciado à Empresa Águas do Norte. --------------------------------SAÚDE: - Solicitou ao presidente do executivo a justificação da diminuição de 3,3
enfermeiros por cada 1000 habitantes em 2016, para 1,2 em 2017. Realçando ainda
que estamos muito abaixo da média nacional que é de 7 e da média do Tâmega e
Sousa que é de 2 enfermeiros pelos mesmos 1000 habitantes. ---------------------------_________________________________________________________________________________
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O sr. Presidente esclareceu que irá questionar a ACES sobre o assunto, no entanto
desconhece a existência de críticas ao nível da saúde no concelho de Cinfães. -------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES: - Muitas associações do
concelho não receberam ainda subsídios e apoios que estão previstos por parte do
município, situação que está a provocar alguns constrangimentos financeiros a estas
coletividades. Perante esta situação foi solicitada informação sobre quando será esta
situação resolvida. ------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente esclareceu que não existe atraso na atribuição de subsídios às
coletividades. -----------------------------------------------------------------------------------DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS
LOCAIS: - Foi conhecido recentemente o pacote financeiro para o concelho relativo
ao processo de descentralização previsto pelo Governo nas áreas da saúde e
educação. O montante previsto para o concelho de Cinfães é cerca de 2,9 milhões de
euros. Realçou o facto de nas áreas da educação serem necessários intervenções de
fundo em alguns edifícios facto que deverá ser considerado na análise desta
descentralização. -------------------------------------------------------------------------------LOTEAMENTO DA BOUÇA - SOUSELO: - Apresentou uma proposta do
seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------1. Um dos maiores desafios do interior do país, e do concelho de Cinfães, é a
fixação dos jovens no seu território; --------------------------------------------------------2. Que estes jovens se deparam muitas vezes com dificuldades na aquisição de
moradias, apartamentos ou de terrenos devidamente infraestruturados para a
construção de habitação; ---------------------------------------------------------------------3. Que o município de Cinfães tem uma zona loteada, no lugar da Bouça, freguesia
de Souselo, para a construção de vivendas, para a qual já realizou uma asta publica
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não tendo surgido interessados; -------------------------------------------------------------4. No referido loteamento, junto à Associação de Solidariedade Social de Souselo,
está previsto, no projeto, a construção de um parque/jardim. ---------------------------Propõem-se: ------------------------------------------------------------------------------------1. A construção do jardim, para que sirva de apoio aos utentes da Associação de
Solidariedade de Souselo, tornando também o loteamento ainda mais atrativo a
possíveis investidores; -------------------------------------------------------------------------2. A realização de uma nova asta pública com redução dos valores inicialmente
apresentados.” ---------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente esclareceu o Município já procedeu, por mais do que uma vez, à
publicitação da venda dos lotes, tendo-se verificado que não surgiram interessados.
O preço base foi calculado de acordo com o que legalmente está estabelecido e
conforme a avaliação feita por peritos. Desde que legalmente seja possível, poderá
equacionar-se a diminuição do preço base, condicionado a apertadas regras para a
fixação de pessoas como, por exemplo: habitação jovem, primeira habitação e
residência permanente. ------------------------------------------------------------------------Ausentou-se da sala de reuniões o sr. Presidente. --------------------------------------03 – CÂMARA --------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIOS “JOVEM ATIVO”: - Na sequência
das candidaturas apresentadas ao “Programa Municipal de Estágios “Jovem Ativo”,
os serviços, depois de efetuada a respetiva análise, informam que reúnem condições
para serem aprovadas as seguintes: ----------------------------------------------------------ENTIDADES

Nº

Valor da S.S.

Bolsa

de

estágio (20%-

TOTAL POR

ENTIDADE

35%)
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Agrinemus – Produtos Biológicos Unipessoal,
Lda

1

1485,94

1251,32

2737,27

Luís Carlos Gonçalves Mendes Unipessoal Lda

2

2245,59

3309,30

5554,89

Média Marco Comunicação Lda

1

1485,94

2189,82

3675,76

Associação CSLB Cinfães

1

1080,68

910,04

1990,72

Macedo & Loureiro. Lda

1

1075,29

905,51

1980,80

Associação “Cantas e Cramois” - Cinfães

1

1170,75

985,90

2156,65

TOTAL

7

9551,90

18096,09

8544,19

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as candidaturas e pagar de acordo com o
regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------Regressou à sala de reuniões o sr. Presidente. ------------------------------------------07 – EDUCAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------07.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------“CINFÃES EM MOVIMENTO – VERÃO”: - A Vereadora do Pelouro da
Educação, Profª Sónia Soares, informou o seguinte: --------------------------------------“No âmbito da dinamização do projeto “Cinfães em Movimento – Verão 2018”, é
necessário ter um serviço de transportes para 4 dias de cada uma das 6 semanas de
duração do projeto (de 2 de julho a 10 de agosto), perfazendo um total de 24 dias.
Este transporte diário será necessário para trazer os alunos inscritos no
Agrupamento de Escolas de Souselo até às piscinas municipais descobertas, às 9:00
horas, e para o seu regresso às 11:30; às 11:00 transportará os alunos inscritos no
Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães, desde as piscinas
municipais descobertas até à E.B. 2,3 de Cinfães. Da parte da tarde, será
necessário fazer o transporte dos participantes para visitar espaços naturais,
culturais, artísticos e desportivos dentro do concelho de Cinfães. Neste caso, este
transporte não será diário, uma vez que haverá atividades a desenvolver nas E.B.
2,3 de Cinfães e Souselo em alguns dos dias estipulados. Informo que estes
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transportes têm como público-alvo 100 crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º
CEB e respetivos acompanhantes (professores e assistentes operacionais. -----------Para este serviço prevê-se o custo de 3000 euros. ----------------------------------------No âmbito deste projeto, será também necessário ter um serviço de transportes,
para o mesmo público-alvo, nos dias 12, 19 e 26 de julho e 2 de agosto, no sentido
de proporcionar aos participantes uma saída do concelho, em cada um desses dias,
para visitar espaços culturais, de natureza, desportivos e aquáticos, entre outros. --Para esta finalidade, será necessário o serviço de dois autocarros para transportar
as crianças deste projeto, inscritas no Agrupamento de Escolas de Souselo e no
Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto – Cinfães, tendo o mesmo um custo
total previsto de 3000 euros.” ----------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -----------------------------------------08.5 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------NOITES DE VERÃO – CINFÃES 2018: O Vereador da Cultura, a exemplo dos
anos transatos, propõe que se realize as noites de verão, no Largo da Fonte dos
Amores, durante os meses de julho, agosto e setembro, com a presença dos nossos
grupos/orquestras, cujo orçamento importa em € 3.000,00 (três mil euros). -----------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e assumir os encargos
respetivos. ---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----12 – HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------12.3 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------REGULAMENTO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: - Os Serviços de Ação
Social apresentam a análise de candidaturas ao Programa de Arrendamento, sendo
os valores a atribuir os seguintes: ------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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Processo
Nº

Nome

Freguesia

Valor do
Apoio

4317/2018 Filomena de Jesus Teixeira Correia

Santiago de Piães 115,00 €

4319/2018 Palmira Vieira

Santiago de Piães 50,00 €

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as candidaturas, de acordo com as
informações dos serviços sociais. ------------------------------------------------------------14 – AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO ----------------------------------------14.3 – LIMPEZA PÚBLICA E RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
URBANOS -------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS DO CONCELHO DE CINFÃES: - A Empresa Ecoambiente –
Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A. solicita o
cancelamento da Garantia Bancária nº N000384572 do Banco Espírito Santo S.A. no
valor de € 27326,57, prestada aquando da celebração do contrato nº 29/2013
“Aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos do concelho de
Cinfães”. -----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o assunto o Chefe de Divisão da GSMARV, engº Luís Sequeira, informou o
seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------“Trata-se de um pedido de libertação de garantia bancária referente ao contrato de
prestação e serviços nº29/2013, referente à "Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
no Concelho de Cinfães". ---------------------------------------------------------------------Pela análise do pedido e considerando tratar-se de uma aquisição de serviços nos
termos do CCP, informo que, estão reunidas todas as condições para deferimento
do pedido e consequente libertação da garantia bancária.” ----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, cancelar a garantia bancária, de acordo com a
informação dos Serviços Técnicos. ----------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas e trinta minutos (16H30), foi
encerrada a reunião e dela se lavrou esta ata, que vai ser assinada, se for aprovada. -E Eu, António Jorge Pereira Fraga, Coordenador Técnico, servindo de Secretário, a
redigi, subscrevi e assino.-----------------------------------------------------------------------
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