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ATA N.º 01/2019
Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

3 de janeiro de 2019
01 – ABERTURA ----------------------------------------------------------------------------Aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezanove, 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, 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 trinta e cinco minutos (14H35M), quando, pela Presidência,
foi declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma: ---02 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR --------------------------Tendo a ata da reunião anterior sido distribuída com tempo, foi a mesma, por
unanimidade, aprovada. ----------------------------------------------------------------------De acordo com o nº 3 do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo
(D.L. 4/2015, de 7 de janeiro) não participou na aprovação da ata por não ter estado
presente na reunião, o Vereador, prof. Bruno Maciel Gouveia da Rocha. -------------02.1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (ARTº 52º DA LEI 75/2013) --O sr. Presidente apresentou o seguinte: --------------------------------------------------CONVÍVIOS DE NATAL: - Informou que esteve presente em diversas atividades
de algumas instituições, IPSS´s e associações culturais do concelho, relacionadas
com a época de Nata, deixando uma palavra de reconhecimento para o trabalho
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desenvolvido e pela dinâmica que existe um pouco por todo o concelho. -------------LIGA DE BOMBEIROS: - Deu conta que durante o convívio de Natal da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nespereira foi agraciado
pela Liga Nacional dos Bombeiros Portugueses com o “Crachá de Ouro”. Esta
distinção é o reconhecimento do trabalho meritório com as duas corporações de
bombeiros do concelho desenvolvido pelo Município de Cinfães. ----------------------ALDEIA DO PAI NATAL: - Foi um autêntico sucesso o evento que decorreu
durante dois fins de semana na Gralheira e que registou a presença de milhares de
visitantes. ----------------------------------------------------------------------------------------A vereadora, sra. profª Isabel Teles, informou que esteve presente na “Aldeia do
Pai Natal”, tendo constado a melhoria que se verifica em cada edição realizada. Deu
os parabéns a toda a organização do evento. -----------------------------------------------O vereador, sr. dr. Pedro Semblano, apresentou o seguinte: ------------------------CONVÍVIOS DE NATAL: - Agradeceu todos os convites relacionados com a
época de Natal, uma demonstração da vitalidade do associativismo concelhio. ------ALDEIA DO PAI NATAL: - Deixou uma palavra de agradecimento para todos os
que colaboraram na organização do evento. ------------------------------------------------O Vice-Presidente, sr. dr. Serafim Rodrigues, informou: ----------------------------- CONCERTOS – presente nos concertos realizados no Auditório - Banda Marcial
de Cinfães e Banda Filarmónica de Santo António – Santiago de Piães,
respetivamente nos dias 28 e 29 de dezembro. ---------------------------------------------- ALDEIA DO PAI NATAL – presente no evento que decorreu em dois fins-desemana na Gralheira, com imensa afluência. Deixou um agradecimento a todos os
que colaboraram na organização desta iniciativa. ------------------------------------------ ENCONTROS DE NATAL – presente no almoço da Associação de Infância e
Terceira Idade de S. Sebastião, em S. Cristóvão de Nogueira. --------------------------_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

3
2019-01-03

A vereadora, sra. profª Sónia Soares, informou o seguinte: -------------------------CONVÍVIOS DE NATAL: - Agradeceu todos os convites relacionados com a
época de Natal. ---------------------------------------------------------------------------------ALDEIA DO PAI NATAL: - Deixou um agradecimento para todos os que
colaboraram na organização desta iniciativa, nomeadamente, Juntas de Freguesias,
Associações locais, professores das A.E.C´s, alunos, população e bombeiros. --------O vereador, sr. engº João Campos, informou que esteve presente no concerto
de Natal promovido pela Banda Marcial de Cinfães e no evento “Aldeia do Pai
Natal”. -------------------------------------------------------------------------------------------ANIVERSÁRIO DO C.D.C. CINFÃES: - Propôs um voto de felicitações ao Clube
Desportivo de Cinfães pelo 88º aniversário. ------------------------------------------------Todo o Executivo associou-se a este voto de felicitações. -------------------------------O vereador, sr. prof. Bruno Maciel Gouveia da Rocha, apresentou o seguinte: -CONVÍVIOS DE NATAL: - Informou da presença em diversas iniciativas das
associações do concelho que se realizaram no período Natalício. Enalteceu mais
uma vez o fantástico trabalho que o movimento associativo tem desenvolvido no
nosso concelho nas mais diversas áreas, e que apesar de muitas dificuldades que
atravessam não deixam de cumprir com o seu plano de atividades. --------------------ALDEIA DO PAI NATAL: - Felicitou todas as pessoas e entidades envolvidas na
Aldeia do Pai Natal e deu conta da necessidade de ir melhorando todos os anos,
registando a cada realização, os pontos fortes e fracos. Realçou o facto de não ter
sido cumprido o horário de abertura das casas temáticas. --------------------------------O sr. Presidente esclareceu que não foi possível cumprir o horário estabelecido
considerando que tantos os alunos como os professores das AEC´S não tinham
condições para a realização de tantos espetáculos seguidos. -----------------------------SALÁRIO MÉDIO EM CINFÃES: - Numa das últimas reuniões, referiu que os
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ordenados médios em Cinfães, eram inferiores à média da comunidade
intermunicipal. Nessa altura o presidente do executivo preferiu demonstrar que não
eramos dos últimos da comunidade intermunicipal, no entanto, o estudo referente a
anos anteriores, que avalia o rendimento bruto por família, coloca as famílias de
Cinfães no último lugar da tabela no CIM-TS. Estudo este, que deve merecer
reflexão por parte do executivo e deve ser tido em conta na avaliação das políticas
seguidas. ----------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente esclareceu que terá de analisar os dados do estudo para se
pronunciar. --------------------------------------------------------------------------------------03 – CÂMARA --------------------------------------------------------------------------------03.6 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------CENTRO DE RECOLHA OFICIAL INTERMUNICIPAL: - O sr. Presidente
informou que procedeu à assinatura do contrato programa referente ao
financiamento da obra de “Construção de um Centro de Recolha Oficial
Intermunicipal”, celebrado entre a Direção-Geral das Autarquias Locais, Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Municípios de Castelo de
Paiva e Cinfães. --------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------PROJETO

CRER

(CONSULTA

REABILITAÇÃO,

ESPERANÇA

E

REINSERÇÃO): - Presente o relatório com os dados estatísticos referentes ao ano
de 2018 do Projeto CRER (Consulta Reabilitação, Esperança e Reinserção). ---------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE: - Presente o relatório do Gabinete de
Apoio ao Emigrante, referente ao ano de 2018. -------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------------04 – EQUIPAMENTO RURAL E URBANO -------------------------------------------_________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Cinfães

5
2019-01-03

04.2 – RUAS E ARRUAMENTOS --------------------------------------------------------REPAVIMENTAÇÃO DA E.M. DA E.N. 222 A ESPIO – ESPADANEDO: - Na
sequência do pedido da empresa Paviazemeis – Pavimentações de Azeméis, Lda.
para efeitos de liberação da caução da empreitada em epígrafe, de acordo com o
D.L. 190/2012, de 22 de agosto, é presente o auto de vistoria realizada em
22/10/2018, no qual os serviços técnicos consideram que poderá ser liberada mais
30% da caução prestada, considerando que decorreram dois anos desde a receção
provisória da obra e a inexistência de defeitos na obra da responsabilidade do
empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação dos
Serviços Técnicos. -----------------------------------------------------------------------------ACESSO AO LAR RESIDENCIAL E CENTRO DE ATIVIDADES
OCUPACIONAIS COM SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE ESPADANEDO: Na sequência do pedido da Empresa Albino Luís, 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 30/10/2018, 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. ---------------------------------------------------------------------------------08 – PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA -----------------------------------------08.5 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------FOLK CINFÃES: - O sr. Vice-Presidente, Dr. Serafim Rodrigues, Vereador do
Pelouro da Cultura informou o seguinte: ---------------------------------------------------“O Festival Internacional de Folclore FOLK CINFÃES, organização da
Associação de Cantas e Cramóis, com apoio da Câmara Municipal, obteve parecer
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positivo por parte da Comissão Técnica da Associação CIOFF Portugal, em
reunião realizada no passado dia 6 de dezembro de 2018. ------------------------------Foi aprovado em Assembleia Geral que, após nova reunião da Comissão Técnica,
fossem aprovados com avaliação positiva os Festivais Folk Cinfães e FESTARTE.
Deste modo, vimos informar que o CIOFF Portugal irá solicitar à Comissão de
Festivais a certificação de Festival Internacional CIOFF ao Folk Cinfães, para que
em 2019 seja possível fazer usufruto da chancela CIOFF®, sem ser necessário
aguardar pela próxima Assembleia Geral do CIOFF Mundial, que só terá lugar em
outubro próximo. -------------------------------------------------------------------------------Para obter a certificação será necessário submeter o formulário de reconhecimento
de Festival Internacional de Folclore a Festival Internacional CIOFF para 2019, o
qual foi já solicitado à Comissão de Festivais.” -------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento e endereçar felicitações à
Associação de Cantas e Cramóis. ------------------------------------------------------------09 – TEMPOS LIVRES E DESPORTO -------------------------------------------------09.2 - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS -----------------------PEDIDOS DE UTILIZAÇÃO GRATUITA DA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA: - A Escola EB 2/3 de Cinfães (Centro de Apoio e Aprendizagem e
Departamento da Educação Inclusiva) Escola EB 2/3 de Souselo (Departamento da
Educação Inclusiva) e Associação de Solidariedade Social de Espadanedo
solicitaram autorização para a utilização da piscina municipal coberta bem como a
isenção do pagamento de taxas. --------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização das piscinas municipais de
acordo com os horários solicitados e isentar do pagamento das respetivas taxas. -----CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE TENDAIS – FORNECIMENTO
E MONTAGEM: - A Empresa Fabrigimno solicita a devolução da quantia de €
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2.799,09 retida a título de garantia da empreitada em epígrafe. -------------------------Sobre o assunto os serviços de aprovisionamento informaram o seguinte: ------------“Trata-se do pedido de devolução da verba retida a título de caução, no âmbito da
prestação de serviços para fornecimento e montagem do polidesportivo de Tendais,
adjudicada por deliberação de câmara de 23-11-2009. ----------------------------------A verba em causa (2.799,09 Euros) foi registada através da guia de receita nº
148/2010. ----------------------------------------------------------------------------------------A pretensão do requerente pode ser deferida, devendo a verba em causa ser
devolvida, uma vez que se tratava de um procedimento de aquisição de serviços, não
havendo lugar a vistoria, receção definitiva, entres outros, uma vez que esses
procedimentos são aplicáveis apenas a empreitadas.” -----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, liberar a caução nos termos da informação dos
Serviços Técnicos. -----------------------------------------------------------------------------12 – HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------12.3 – DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------RECONVERSÃO DA ESCOLA DE VENTUZELAS EM HABITAÇÃO
UNIFAMILIAR DESTINADA A HABITAÇÃO SOCIAL: - A Empresa C.M.
Carvalho, Unipessoal, Lda solicita a realização da vistoria aos trabalhos da
empreitada para efeitos de liberação da caução, de acordo com o D.L. 190/2012, de
22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente despachou no sentido da respetiva vistoria ser realizada no dia
07/01/2019. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o procedimento do sr. Presidente. ---------ENCERRAMENTO: - Sendo quinze horas e trinta minutos (15H30M), 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
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redigi, subscrevi e assino.-----------------------------------------------------------------------
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