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ATA N.º 18/2018
Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

16 de agosto de 2018
01 – ABERTURA ---------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de agosto 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 dos Vereadores, profª Sónia Maria
Pereira Soares, 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 Cardoso Amaro 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: -------O Vice-Presidente, dr. Serafim Rodrigues, comunicou que não poderia estar presente
por motivo de férias. ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta Vice-Presidente, dr. Serafim
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------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: --------------------------------------------------ALTERAÇÃO DA DATA DE REUNIÃO: - O sr. Presidente propôs que a
próxima reunião de Câmara se realize no dia 7 de setembro, pelas catorze horas e
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trinta minutos horas. ---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e proceder à respetiva
publicitação, tendo os srs. Vereadores informado que tomavam conhecimento e
dispensavam a respetiva convocatória. ------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----BAIRRO DE S. SEBASTIÃO: - Reconheceu a importância desta obra, inaugurada
no dia 10 de agosto, uma obra com um custo na ordem de um milhão de euros, que
vai melhorar a qualidade de vida de várias famílias. A Senhora Secretária de Estado
da Habitação não pode estar presente na cerimónia mas no próximo dia 31 estará em
Cinfães para apresentar o programa Nova Geração de Políticas de Habitação e de
seguida visitará o Bairro. ----------------------------------------------------------------------HOMENAGEM A D. ANTÓNIO FRANCISCO DOS SANTOS: - Informou que
no próximo dia 29 de agosto realizar-se-á em Tendais a cerimónia de inauguração de
um monumento evocativo da vida e missão de D. António Francisco dos Santos,
numa organização conjunta da Paróquia de Santa Cristina de Tendais, Câmara
Municipal de Cinfães e Junta de Freguesia de Tendais. ----------------------------------XIII CONCENTRAÇÃO MOTARD: - Realçou a dinâmica que trouxe ao
concelho a XIII Concentração Motard, realizada nos dias 10 e 11 de agosto, pelo
Moto Clube Cinfanense. ----------------------------------------------------------------------SIGA O REBANHO: - A Serra do Montemuro, no dia 11 de agosto, reviveu
tempos idos das vigias que todos os dias calcorreavam as encostas da serra do
Montemuro até ao monte de São Pedro, em Tendais. O potencial da serra de
Montemuro foi constatado pelos mais de quatrocentos participantes na iniciativa
conjunta dos baldios de Meridãos, Sá e Paradela, com o apoio do Município de
Cinfães, da ANCRA, do Grupo Lobo, da Dolmen e da Comunidade Intermunicipal.
FOLK FEST CINFÃES: - Deixou uma palavra de apreço e reconhecimento para a
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organização de mais um festival internacional de folclore – Folk Fest Cinfães. De 3
a 12 de agosto Cinfães foi invadido pelas artes e danças de nove países: Portugal,
Argélia, Geórgia, Quénia, Chile, Egito, República Checa, Rússia e Sérvia.
Organizado pela Associação de Cantas e Cramóis – Cinfães, com o apoio da Câmara
Municipal de Cinfães, este evento passou por vários pontos do Concelho,
nomeadamente pelas freguesias de Cinfães, Gralheira, Moimenta, Nespereira,
Tendais e Souselo. -----------------------------------------------------------------------------ENCONTRO INTERGERAÇÕES – Presente no V Encontro que se realizou no
lugar dos Ruivais, freguesia de Ferreiros de Tendais, no dia 4 de agosto. Louvou a
organização do evento pela mais-valia socioeconómica do evento para aquela
freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------ESTÁGIO DE VERÃO: - Deu os parabéns à Banda Marcial de Tarouquela e
Municipal de Cinfães, pelo magnífico “Estágio de Verão” que promoveu de 30 de
julho a 3 de agosto. A direção musical esteve a cargo do maestro José Eduardo
Gomes e contou com a presença do prestigiado trombonista e cinfanense Filipe
Alves. --------------------------------------------------------------------------------------------O vereador, sr. dr. Pedro Semblano, associou-se às palavras do sr. Presidente em
relação aos vários eventos que decorreram no concelho e destacou o convívio dos
Baldios de Paradela que culminou na iniciativa “Siga o Rebanho”. --------------------A vereadora, sra. profª Isabel Teles, informou que esteve presente: ---------------- na cerimónia de encerramento do festival internacional de folclore – Folk Fest
Cinfães; ------------------------------------------------------------------------------------------- na cerimónia de inauguração do Bairro de S. Sebastião. --------------------------------A vereadora, sra. profª Sónia Soares, associou-se às palavras do sr. Presidente em
relação aos vários eventos que decorreram no concelho e deixou uma palavra de
apreço para a Comissão de Festas de Nossa Senhora das Graças, festividades que
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decorreram na Vila de Cinfães, nos dias 3, 4 e 5 de agosto. -----------------------------O vereador, sr. engº João Campos, informou que esteve presente: ----------------- festividades de Nossa Senhora das Graças; ----------------------------------------------- festival internacional de folclore – Folk Fest Cinfães. ----------------------------------- na cerimónia de inauguração do Bairro de S. Sebastião. --------------------------------- inauguração da esplanada do Jardim Serpa Pinto; ---------------------------------------- kulverão, que está decorrer na freguesia de Nespereira; --------------------------------- XIII Contração Motard, promovida pelo Moto Clube Cinfanense. --------------------O vereador, sr. prof. Bruno Maciel Gouveia da Rocha, apresentou o seguinte: -FOLK FEST CINFÃES: - Deu os parabéns à organização do festival internacional
de folclore – Folk Fest Cinfães e realçou o papel do sr. Fernando Monteiro em toda a
organização do evento. -----------------------------------------------------------------------PEDIDOS DA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE
ALHÕES, BUSTELO, GRALHEIRA E RAMIRES:- Deu conta de um ofício da
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Cinfães, no qual solicita resposta a
algumas questões que até à data ainda não obtive resposta, nomeadamente: ----------- apoio para as “lutas de bois; ----------------------------------------------------------------- protocolo de transporte de atleta paraolímpico Armando Costa; ----------------------- cubos para calcetamento do caminho que liga a Cordoira a Porta Lama. ------------O senhor Presidente referiu que o senhor Presidente da Junta de Freguesia,
lamentavelmente utiliza as redes sociais para tratar os assuntos da freguesia. No
entanto deverá ficar ciente que existem muitos assuntos pendentes e que merecerão a
devida análise na altura própria. -------------------------------------------------------------Esclareceu que os cubos para o calcetamento do caminho foram atribuídos de acordo
com a deliberação de Câmara e medição dos serviços técnicos. Se a Junta de
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Freguesia executou mais metros foi por sua conta e risco. Quanto às lutas de bois,
deve a Junta de Freguesia estar preocupada com a legalidade destes eventos no que
diz respeito a seguros e licenças a que está obrigada. Em relação ao protocolo do
Armando Costa foi solicitado à Junta de Freguesia mais detalhes sobre o assunto. --Referiu ainda que o sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires demorou dois meses para indicar os oficiais de
segurança no âmbito do “Programa Aldeia Segura”. --------------------------------------03 – CÂMARA --------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------–

PROGRAMA

BEM

BENEFICIAÇÃO

MUNICIPAIS,

AUTORIZADO

PELO

DE

DESPACHO

EQUIPAMENTOS
Nº

6274/2018,

PUBLICADO NO D.R. Nº 123, II SÉRIE, DE 28 DE JUNHO: - Presente o
seguinte despacho exarado pelo senhor Presidente: ---------------------------------------“Considerando a abertura de candidaturas ao programa BEM, com prazo limite de
30 de Julho, determino a elaboração de candidatura ao referido programa da obra
Centro de Desenvolvimento Social e Desportivo de Nespereira, inscrito no PPI com
o código de projeto 01/2014/I/19. -----------------------------------------------------------Determino ainda que o presente despacho seja presente, para ratificação, á
próxima reunião de câmara de 16 de agosto.” ---------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO -------------------------------------------04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS --------------------------------------------------------CONSOLIDAÇÃO DE ESCARPAS E MUROS COM FINALIDADE DE
SEGURANÇA – MURO DE VALBOM – S. CRISTÓVÃO DE NOGUEIRA: Na sequência do pedido da empresa Custódio de Melo – Sociedade de Construções,
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Lda. para efeitos de receção definitiva da empreitada em epígrafe, de acordo com o
artigo 398º do CCP, é presente o auto de receção definitiva realizada em 19/07/2018,
no qual os serviços técnicos consideram que a obra está no seu todo em condições de
ser recebida pelo que se considera a mesma efetuada. ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a receção definitiva da obra e liberar a
restante caução. ---------------------------------------------------------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO -------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DESPORTIVO DE
NESPEREIRA E OLIVEIRA DO DOURO: - O sr. Presidente informou que
nomeou o Chefe de Divisão da GSMARV, Engº Luís Sequeira para membro do júri
do procedimento do concurso “Centros de Desenvolvimento Social e Desportivo de
Nespereira e Oliveira do Douro”, considerando a seguinte informação de dois
elementos do júri do procedimento: ---------------------------------------------------------“Considerando a apresentação de um pedido de prorrogação de prazo para
submissão de propostas, apresentado por um interessado e a abertura de propostas
prevista para as 10:00 horas do dia 8 de agosto de 2018, vimos pelo presente
informar V/Exa. que dos elementos do júri nomeado por deliberação do Executivo
Municipal de 21 de junho de 2018, apenas se encontram dois elementos ao serviço,
pelo que é necessário proceder à nomeação de um terceiro elemento.” --------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DESPORTIVO DE
NESPEREIRA E OLIVEIRA DO DOURO: - O sr. Presidente informou que
manteve o prazo previsto, dia 7 de agosto de 2018, pelas 17:00 horas, para a
apresentação das propostas, considerando a seguinte informação do júri do
procedimento: -----------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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“Analisado o pedido de prorrogação de prazo para submissão de propostas
apresentado por um interessado informa-se que o mesmo não apresenta
fundamentação de facto e de direito, pelo que se propõe a manutenção do prazo
previsto, dia 7 de agosto de 2018 pelas 17:00 horas.” -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------ENCERRAMENTO: - Sendo quinze horas e quarenta e cinco minutos (15H45M),
foi encerrada a reunião e dela se lavrou esta ata, que vai ser assinada, se for
aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

