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ACTA N.º 03/2009
Acta

da

Assembleia

Reunião

Ordinária

Municipal

de

da

Cinfães,

realizada em 19 de Junho de 2009.
--------Aos dezanove dias do mês de Junho, do ano dois mil e nove, 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. Prof. Manuel de Melo Pinto Tameirão e 2º secretário o sr. António
Cláudio Semblano de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca
da actividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental, das Grandes Opções do
Plano e alteração do Mapa de Pessoal. ---------------------------------------------------------------3. Apreciação e votação da proposta de alteração da Tabela de Taxas. -----------------4. Apreciação e votação da proposta de adesão à Associação “Norte e
Qualidade – Instituto de Certificação de Produtos Agrícolas, Agro-Alimentares e
Artesanais e outros”. ------------------------------------------------------------------------------------5. Designação dos membros da Assembleia Municipal no Conselho Municipal
da Juventude, nos termos da alínea b) do artº 4º da Lei nº 8/2009, de 18 de Fevereiro.
--------6. Outros assuntos de interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------Feita a chamada dos senhores Deputados Municipais, verificou-se que
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estavam presentes: --------------------------------------------------------------------------------------Mário Luís Correia da Silva -------------------------------------------------------------------Carlos Pinheiro de Brito -----------------------------------------------------------------------Aníbal da Silva Rocha --------------------------------------------------------------------------António Cláudio Semblano de Oliveira -----------------------------------------------------Joaquim Borges Macedo Teles ---------------------------------------------------------------Albérico Branco Pereira Camelo -------------------------------------------------------------Manuel Jorge Nunes de Sousa ----------------------------------------------------------------Manuel de Melo Pinto Tameirão -------------------------------------------------------------Paulo Manuel Vieira Monteiro ----------------------------------------------------------------Laureano Manuel Cardoso Valente -----------------------------------------------------------Joaquim Manuel Simões Xavier --------------------------------------------------------------Armando Pinto Campos ------------------------------------------------------------------------Marco Paulo Teixeira Lento -------------------------------------------------------------------Fernando Rodrigues Ferreira ------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Vieira Alves -----------------------------------------------------------------Américo da Rocha ------------------------------------------------------------------------------Luís Manuel Rodrigues Pontes - Presidente da Junta de Freguesia de Alhões --------Vitor Manuel Pereira Fernandes - Presidente da Junta de Freguesia de Bustelo
--------Artur Isidro Jorge Barbosa - Presidente da Junta de Freguesia de Cinfães -------------Carlos Alberto Pinheiro de Sousa - Presidente da Junta de Freguesia de
Espadanedo ----------------------------------------------------------------------------------------------Fernando da Silva Rocha - Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros -------------Carlos Manuel Duarte Lento – Secretário da Junta de Freguesia de Fornelos. –
--------Acácio Ribeiro Lopes – Presidente da Junta de Freguesia da Gralheira ----------------Porfírio Pinto - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta -----------------_________________________________________________________________________________
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--------Mário Joaquim Alves Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira ------------------------------------------------------------------------------------------------Almerindo Jorge Teresinho Monteiro Tavares - Presidente da Junta de
Freguesia de Oliveira do Douro -----------------------------------------------------------------------Joaquim Pereira da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de
Piães ------------------------------------------------------------------------------------------------------Abílio da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de
Nogueira --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando 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 --------Não compareceram, mas justificaram as faltas os deputados municipais,
senhores: -------------------------------------------------------------------------------------------------José de Almeida Cesário. ----------------------------------------------------------------------Luís Miguel Monteiro da Silva ---------------------------------------------------------------Albino Gonçalves Sales ------------------------------------------------------------------------Não compareceram, nem apresentaram qualquer justificação, os deputados
municipais, senhores: -----------------------------------------------------------------------------------Clementina Maria da Silva Madureira. ------------------------------------------------------Armando Sousa Soares -------------------------------------------------------------------------Paulo Afonso Monteiro Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Ramires ---------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos, Profª Maria Lúcia
Teixeira, comunicou que não poderia estar presente e fez-se representar, nos termos
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da alínea c) do nº 1 do artº 38º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, pelo secretário,
Sr. Carlos Manuel Duarte Lento. ----------------------------------------------------------------------Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores: Presidente,
Prof. José Manuel Pereira Pinto, Vice-Presidente, Prof. Manuel Domingos Aguiar
Barbosa e os Vereadores, Enfª Maria de Fátima Oliveira de Sousa, Dr. Serafim
Rodrigues e Eurico Luís Prata Pinto Correia. -------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão
quando eram nove horas e quarenta minutos e informou que a senhora Maria de
Fátima da Costa Meneses, nos termos do nº 1 do artº 79º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, foi convocada para substituir o deputado municipal, sr. Prof. Marcelo
Moreira Tameirão, eleito pela coligação “Juntos por Cinfães”, proposto pelo partido
PPD-PSD, que apresentou renúncia ao mandato. Não compareceu nem apresentou
qualquer justificação, pelo que foi convocado o sr, Fernando Rodrigues Ferreira, o
cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro
que deu origem à vaga. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida, depois de verificada a identidade do sr. Fernando Rodrigues
Ferreira, de 60 anos de idade, filho de Aníbal Ferreira da Silva e Maria José de
Oliveira Rodrigues, natural da freguesia de Fornos, concelho de Castelo de Paiva,
residente na Rua da Boavista, nº 150 – Escamarão – Souselo, portador do Bilhete de
Identidade nº 2858706, emitido em 27/09/2001, pelo Arquivo de Identificação de
Viseu, tomou posse este novo deputado municipal. -----------------------------------------------Como a acta da reunião anterior foi enviada a todos os membros da
Assembleia, foi dispensada a sua leitura. Colocada à votação, foi aprovada, por
maioria, abstenção do sr. Fernando Rodrigues Ferreira, por não ter estado presente. –
--------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, propôs, nos termos do artº 83º da
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5_________________________________________________________________________________
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A/2002, de 11 de Janeiro, a inclusão na Ordem do Dia do seguinte assunto: ------------------Eleição de um representante da Assembleia Municipal para os
Agrupamentos do Centro de Saúde. ---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, incluindo na Ordem do
Dia este assunto, como o ponto 6, passando o ponto 6 para 7. -----------------------------------O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia da
correspondência recebida, informando que a mesma fica à disposição de todos os
senhores deputados que a queiram consultar. -------------------------------------------------------De seguida usaram da palavra os seguintes deputados municipais: ---------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, reclamou, mais uma vez, a necessidade de
acessibilidades condignas ao concelho de Cinfães e recordou as três hipóteses já
sugeridas por diversas vezes: via Castelo de Paiva, via Castro Daire, ou via Marco
de Canaveses. --------------------------------------------------------------------------------------------Referiu que este mandato está a terminar e não há qualquer indicação no
sentido da concretização de um acesso condigno ao exterior - primeiro passo
fundamental para o desenvolvimento de Cinfães. --------------------------------------------------Fez um apelo ao sr. Presidente da Câmara para, aproveitando o recente
discurso do sr. Presidente da República no qual defendeu a melhoria das estradas do
interior do país, pressionar o Governo na concretização deste objectivo, pois terá o
apoio de todos os cinfanenses. ------------------------------------------------------------------------Disse ainda que, tendo em consideração a crise que afecta o mundo, também
defende que as grandes obras como o TGV devem ser adiadas e apostar nas obras
que desenvolvam o interior do país. ------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Carlos Brito, elogiou a recente deliberação tomada pelo Executivo
Municipal de pagar os manuais escolares a todos os alunos do 1º ciclo do ensino
básico. --------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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----------------------------------------ORDEM DO DIA----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da actividade municipal. -------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, referiu que a deliberação de assumir os encargos
com os manuais escolares dos alunos do 1º ciclo é a continuação da aposta que este
Executivo tem feito na educação. Neste momento difícil, em que as famílias têm
algumas necessidades o Município de Cinfães achou por bem assumir estes
encargos, na sequência de outras responsabilidades já assumidas neste sector, como
por exemplo a transferência do pessoal não docente, os manuais escolares para a
disciplina de inglês, a vacina “Prevenar”, os transportes escolares gratuitos até ao 12º
ano de escolaridade. Esta última medida provocou um aumento de 21 % do número
de alunos no secundário. -------------------------------------------------------------------------------Transmitiu que o concelho de Cinfães está relativamente bem servido de vias
municipais, continuando a bater-se pela melhoria das acessibilidades para o exterior.
Recentemente, em reunião da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa foi
assinada uma exposição ao Governo sobre a importância do IC 35 para o concelho
de Cinfães, assim como para Castelo de Paiva e Penafiel. ----------------------------------------Informou ainda, que já está a funcionar em Cinfães o Gabinete de Inserção
Profissional e espera que possa ajudar na criação de expectativas diferentes às
pessoas do concelho, no sentido de serem mais empreendedoras, como por exemplo
na criação de empresas de prestação de serviços de limpeza ou de jardinagem. --------------Comunicou também que o Ministério da Segurança Social aprovou um
Contrato de Local de Desenvolvimento Social que será uma mais valia para o
concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, lembrou que o PSD, na última campanha
eleitoral, fez a promessa de oferecer os manuais escolares aos alunos do 1º ciclo,
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pelo que esta medida só peca por tardia e recordou também a proposta que
apresentou na última reunião para que os alunos do pré-escolar tenham acesso às
aulas de inglês, educação física e educação musical, proposta que ainda não foi
aproveitada pelo Executivo. ---------------------------------------------------------------------------Referiu ainda, que o maior erro político do Executivo do Partido Socialista, de
há doze anos para cá, foi a não aquisição do antigo colégio, um local ideal para aí
funcionar a Escola de Música, Universidade Sénior, Cantina Escolar, etc. --------------------Disse também que o PSD está disposto a votar uma alteração ao Regulamento
da Zona Industrial, para que os preços sejam reduzidos a valores simbólicos de
forma a atrair alguns investimentos. -----------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental, das Grandes Opções
do Plano e alteração do Mapa de Pessoal. --------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que nesta data algumas rubricas do
Orçamento de despesa, e projectos / acções, quer do Plano Plurianual de
Investimento (P.P.I) quer do Plano de Actividades Municipal (P.A.), não têm
dotação com verba suficiente para dar cobertura à sua execução, bem como a
necessidade de inclusão da obra de “Construção do Polidesportivo de Tendais”, da
aquisição de “Mobiliários/Equipamento para parques e jardins” e ainda do Gabinete
de Inserção Profissional face ao protocolo celebrado com o I.E.F.P., pelo que
considerando a existência de um saldo de execução orçamental do ano de 2008 de
3.080.229,76, a Câmara Municipal, na reunião de vinte e cinco de Maio último,
aprovou a utilização de parte deste saldo da gerência anterior, num total de
2.123.755,68 € possibilitando desta forma reforçar as rubricas orçamentais com mais
verba. Na mesma reunião foi ainda aprovada a alteração do Mapa de Pessoal, com
mais um técnico superior na área de Biblioteca e Documentação. ------------------------------O sr. Prof. Laureano Valente, interrogou o sr. Presidente da Câmara sobre o
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valor do investimento que o Município está a fazer em cada Centro Escolar e
recordou que as verbas que a Câmara recebe hoje do poder central são muito
superiores às de outros tempos. -----------------------------------------------------------------------Referiu que fica satisfeito por a Câmara honrar os seus compromissos e por
constar nos estudos como uma das que não têm dívidas, no entanto, gostaria também
de ouvir dizer que o nível de vida dos cinfanenses era dos melhores do país. -----------------O sr. Prof. Albérico Camelo, abordou a falta que faz uma unidade hoteleira
na sede do concelho, pelo que a Câmara deveria procurar investidores e oferecer-lhes
condições para a instalação de um equipamento deste tipo. --------------------------------------Referiu também que concorda com os investimentos no campo social, mas
não é nada de novo o que o município de Cinfães faz, muitos outros concelhos estão
a fazer obras idênticas nesta área. --------------------------------------------------------------------O sr. António Cláudio Semblano, referiu que as comparações com outros
municípios devem ser feitas tendo em conta diversos factores e perguntou quantos
concelhos das redondezas estão a ter um investimento por parte das Câmaras
Municipais no apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social como está a
ter Cinfães? Quantos estão a aproveitar o Programa “Pares” para quadriplicar o
número de camas para utentes e aumentar os postos de trabalho? -------------------------------Disse ainda que só o lar que está a ser construído em Nespereira vai criar
vinte e sete novos postos de trabalho directos, sem prejuízo do fomento de outras
actividades que o empreendimento poderá criar. ---------------------------------------------------O sr. Prof. Mário Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira disse que a Câmara poderá ter muito dinheiro e não dever nada a
ninguém, mas deve à população da freguesia de Nespereira o abastecimento de água,
saneamento e uma zona industrial. -------------------------------------------------------------------O sr. Porfírio Pinto - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta referiu
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que está na política à trinta anos e apoiou o sr. Prof. Pereira Pinto, por ter constatado
que estava a governar bem a Câmara, não restam dúvidas que é um bom gestor. -------------O sr. Prof. Albérico Camelo, apontou os exemplos dos concelhos de Castelo
de Paiva e Resende, já com equipamentos para acamados e que vão duplicar o
número de camas, enquanto que Cinfães, neste momento, ainda não tem qualquer
equipamento deste tipo. --------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que existem cerca de setenta lugares
de internamento nos lares de terceira idade do concelho de Cinfães. ---------------------------Referiu que os Centros Escolares são financiados em cinquenta por cento
pelos fundos comunitários, sendo os terrenos adquiridos pela autarquia. ----------------------Quanto ao abastecimento de água e saneamento da freguesia de Nespereira,
será da responsabilidade da empresa constituída recentemente, uma vez que estão
vedadas as candidaturas dos municípios nesta área. -------------------------------------------------De seguida passou-se à votação, tendo sido deliberado, por unanimidade,
aprovar a 1ª Revisão Orçamental, das Grandes Opções do Plano e alteração do Mapa
de Pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, informou que foi entregue na Mesa
uma proposta do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------“Encontrando-se a decorrer, na Campo de Futebol, actividades de
encerramento do ano lectivo, propõem-se a interrupção da Assembleia Municipal,
por aproximadamente 45 minutos a 1 hora e a deslocação ao local dos deputados
municipais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu não concordar com a interrupção da
Assembleia por entender que este assunto deveria ter sido programado previamente.
--------O sr. Armando Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo,
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referiu que, provavelmente, quando se marcou a reunião da Assembleia ainda não se
estaria definido o dia de encerramento do ano escolar, contudo, seria de todo o
interesse que os políticos que gerem os destinos das freguesias e do município
estivessem presentes neste evento e reconhecessem todo o empenho, trabalho e
dedicação da comunidade escolar, desde os professores, funcionários, alunos e
encarregados de educação. -----------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, como não sabe da legalidade da
interrupção da reunião para assistirem a um evento escolar e ainda pelo facto da
Assembleia não ter sido informada atempadamente, deu continuidade aos trabalhos.
--------3. Apreciação e votação da proposta de alteração da Tabela de Taxas. -----------O sr. Presidente da Câmara, informou que a presente proposta depois de
aprovada pelo Executivo foi publicada na IIª Série do Diário da República, de 26 de
Março, para discussão pública, durante o prazo de 30 dias, não tendo sido
apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações, pelo que é submetida à apreciação
da Assembleia Municipal. Esta proposta visa proporcionar aos detentores do Cartão
Jovem, uma redução de 50% nas taxas relacionadas com licenças de obras
particulares e de 20% na utilização dos equipamentos desportivos municipais. ---------------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu que concorda com a proposta, mas
esperava que outras taxas fossem contempladas, como por exemplo as relacionadas
com publicidade, porque foi um assunto já abordado em reuniões desta Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou quantos jovens têm o Cartão Jovem do Município e qual a
repercussão que a iniciativa terá. ---------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Paulo Monteiro, congratulou-se com esta redução de taxas e propôs
ao Executivo que dê a devida publicidade à medida de forma a contemplar o maior
número possível de jovens. --------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Presidente da Câmara, referiu que não é possível informar na hora
quantos jovens aderiram ao Cartão Jovem, mas qualquer senhor deputado municipal
pode, através da Mesa da Assembleia Municipal, requerer as informações que
entender. --------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta de alteração de taxas é específica por causa do Cartão Jovem,
quanto às restantes taxas terão de ser alteradas até ao inicio do próximo ano, tendo as
Câmaras da Associação de Municípios do Douro Sul contratado uma empresa para
fazer um estudo no sentido de uniformizar as taxas destes dez concelhos. ---------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração da Tabela de
Taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------INTERRUPÇÃO: - Eram onze horas e quarenta e cinco minutos quando
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu os trabalhos para
almoço, tendo os mesmos recomeçado às catorze horas e trinta minutos. -----------------Ausentou-se da Sala o sr. Presidente da Assembleia, tendo ficado a dirigir
os trabalhos o 1º Secretário, sr. Prof. Manuel de Melo Pinto Tameirão. ------------------4. Apreciação e votação da proposta de adesão à Associação “Norte e
Qualidade – Instituto de Certificação de Produtos Agrícolas, Agro-Alimentares
e Artesanais e outros”. --------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que a Associação “NORTE E
QUALIDADE

–

INSTITUTO

DE

CERTIFICAÇÃO

DE

PRODUTOS

AGRÍCOLAS, AGRO-ALIMENTARES E ARTESANAIS E OUTROS”, com sede
em Guimarães, tem como objecto principal: controlar e certificar a qualidade e a
genuinidade dos produtos agro-alimentares tradicionais. Esta Associação já
certificou a carne arouquesa e poderá ajudar na certificação de produtos regionais
oriundos do concelho, sendo a quota anual de quinhentos euros. ------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adesão à Associação “Norte e
Qualidade – Instituto de Certificação de Produtos Agrícolas, Agro-Alimentares e
Artesanais e outros”. ------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------Regressou à Sala o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, tendo
reassumido a direcção dos trabalhos. -------------------------------------------------------------5. Designação dos membros da Assembleia Municipal no Conselho
Municipal da Juventude, nos termos da alínea b) do artº 4º da Lei nº 8/2009, de
18 de Fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, informou que os partidos políticos
representados na assembleia indicaram os seguintes elementos para o Conselho
Municipal da Juventude: ------------------------------------------------------------------------------- Partido Socialista (PS) – Dr. Paulo Manuel Vieira Monteiro; --------------------------- Partido Social Democrata (PSD) – Prof. Albérico Branco Pereira Camelo; ---------- Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) – Dr. Aníbal da Silva
Rocha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Paulo Monteiro, referiu que o Conselho Municipal da Juventude
responsabilizará tanto o Executivo como os jovens, porque as propostas relacionadas
com a Juventude serão avaliadas e os jovens terão um espaço para ter voz. -------------------O sr. Dr. Macedo, congratulou-se com a publicação desta lei que criou os
Conselhos Municipais da Juventude Aumentará a responsabilidade dos jovens e
daqueles que têm a obrigação de os ouvir nas iniciativas e nos trabalhos que estes
procuram realizar ao longo do tempo, até porque paira na sociedade que os jovens
são irreverentes e não são capazes de darem ideias. -----------------------------------------------6. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para os
Agrupamentos do Centro de Saúde. -------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, informou que, de acordo com a recente
legislação publicada, a Assembleia Municipal terá de indicar um representante para
os Agrupamentos do Centro de Saúde, que englobará os concelhos de Cinfães,
Resende, Baião, Amarante, Marco de Canaveses e Celorico de Basto. Para a
Comissão Concelhia de Saúde, entretanto extinta, a Assembleia Municipal de
Cinfães tinha indicado a sra. Drª Maria de Fátima Vieira Alves, pelo que entende
que poderá continuar a representar a Assembleia neste organismo similar. --------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu que o PSD aceitará que a sra. Drª Fátima
Alves continue a representar a Assembleia e espera que faça um bom trabalho. --------------Foi eleita, por escrutínio secreto, a Sra. Drª Maria de Fátima Vieira Alves,
representante da Assembleia Municipal para os Agrupamentos do Centro de Saúde ---------7. Outros assuntos de interesse para o concelho. ---------------------------------------O sr. Prof. Mário Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira demonstrou descontentamento pelo facto do sr. Presidente da Câmara
não ter tido a possibilidade de se deslocar à freguesia de Nespereira, durante o mês
de Maio, para visitar o evento “Maio – Mês da Cultura”. Há oito anos a Câmara
atribuir a mesma importância, três mil euros, com a agravante de na presente data
ainda não ter recebido. A Junta de Freguesia teve de pagar as despesas inerentes ao
evento, tendo sido obrigado a emprestar três mil euros à Junta para colmatar as
despesas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que não sabe se a Câmara está interessada em fazer o protocolo
habitual para a limpeza da praia fluvial, tendo em conta que a época balnear está no
início. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Abílio da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de
Nogueira agradeceu a construção do Parque de Lazer de Mourilhe e reclamou por
uma solução no parque junto à foz do ribeiro de Sampaio, de modo a que as águas
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dos esgotos não conspurquem o local. ---------------------------------------------------------------Referiu que, apesar dos muitos pedidos feitos à Câmara, ainda não foi neste
mandato que o saneamento e abastecimento de água chegou à freguesia de S.
Cristóvão de Nogueira. O Polidesportivo continua numa indefinição que não
compreende. ---------------------------------------------------------------------------------------------Recordou também o acordo que existia para que se deixasse água em Vilar do
Peso, quando fosse feita a obra da conduta da água do Paiva para Cinfães, o que não
aconteceu e denunciou a colocação de postos em locais inadequados pelos serviços
da EDP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Armando Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo
referiu que, na terça feira passada, teve a honra e o prazer, juntamente com a sra.
Vereadora do Pelouro da Acção Social e Presidente da Associação de Solidariedade
Social de Souselo, assinar o contrato de construção do Lar de Terceira Idade de
Souselo. Este apoio do Governo é um sinal que continua a apostar forte nos
projectos de apoio e acção social como se pode constatar nas obras que estão em
curso pelo concelho, designadamente em Tendais, Cinfães, S. Cristóvão de
Nogueira, Nespereira e Souselo. ----------------------------------------------------------------------Realçou o trabalho da Câmara nesta área social e destacou igualmente a
Segurança Social, na pessoa do sr. Dr. João Cruz, que em conjunto têm prestado ao
concelho um serviço notável. -------------------------------------------------------------------------Informou que a Junta de Freguesia de Souselo irá disponibilizar para a
construção do Lar a quantia de cem mil euros, abdicando de alguns investimentos
noutras áreas, mas será o reconhecimento público da necessidade que existe em
apoiar a acção social e a qualidade de vida dos que mais necessitam. --------------------------Disse ainda que não seria uma hora de intervalo, na parte da manhã, para se
deslocarem ao Estádio Municipal e assistirem ao encerramento do ano lectivo que
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faria perder tempo. No entanto, na hora do almoço, tiveram a oportunidade de
reconhecerem o trabalho que as escolas, professores, funcionários, crianças e
encarregados de educação desenvolvem. ------------------------------------------------------------O sr. Dr. Aníbal Rocha, agradeceu os esforços desenvolvidos para a
requalificação da estrada que liga a E.N. 321 à E.N. 222 e referiu que o concelho de
Cinfães não pode ficar contente com o que o Partido Socialista fez, porque foi muito
pouco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Armando Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo
esclareceu que não disse que o Partido Socialista havia feito tudo em Cinfães e
reconheceu algumas lacunas, como a ligação à A4, apesar do muito trabalho que tem
feito neste sentido. --------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu que, no intervalo do almoço, foi ao
Estádio Municipal e ficou satisfeito com o evento que ali decorria, no entanto,
continua a reafirmar que este assunto deveria ter sido previsto com a devida
antecedência. ---------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Macedo, corroborou as palavras do sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Souselo, relativamente ao trabalho desenvolvido pela Vereadora, sra.
Enfª Fátima e referiu que é com grande felicidade que assiste à conclusão do Lar de
Terceira Idade de Tendais, obra que só foi possível concretizar com o apoio do
Estado e da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------Felicitou o sr. Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira pela realização
do evento “Maio – Mês da Cultura”. -----------------------------------------------------------------Por último, fez um apelo para que a concretização de uma Academia de
Música em Cinfães não seja esquecida, uma obra muito importante para o concelho,
pois matéria prima não falta. --------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, referiu que considera de igual modo todas as
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iniciativas que são feitas no concelho, mas por vezes não lhe é possível assistir a
todas, sendo a Câmara representada pelos Vereadores, como também não
compreende que se critique a autarquia por estar em dívida, quando o evento
terminou a tão poucos dias. ----------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, leu a minuta da acta que continha os
pontos a exigir reconhecimento legal para efeitos imediatos, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo dezasseis horas e trinta minutos, foi encerrada a
reunião e dela se lavrou esta acta que vai ser assinada, se for aprovada. ---------------_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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