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ACTA N.º 06/2009
Acta

da

Assembleia

Reunião

Ordinária

Municipal

de

da

Cinfães,

realizada em 20 de Novembro de 2009.
--------Aos vinte dias do mês de Novembro, 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. António Cláudio Semblano de Oliveira e 2º secretário o sr. Prof.
Carlos Pinheiro de Brito, 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 do Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------3. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Congresso da
Associação Nacional dos Municípios Portugueses. ------------------------------------------------4. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Assembleia Distrital.
--------5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Cinegético
e da Conservação da Fauna Municipal, nos termos do artº 154º do D.L. 227-B/2000,
de 15 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------6. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão Municipal
de Defesa da Floresta contra Incêndios. -------------------------------------------------------------7. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho Municipal
de Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------8. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão
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Municipal de Trânsito. --------------------------------------------------------------------------------9. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para o Conselho da
Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde. ---------------------------------------------10. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a Comissão
Municipal de análise de instalação e modificação de estabelecimentos de comércio a
retalho, nos termos da Lei nº 12/2004, de 30 de Março. ------------------------------------------11. Eleição dos representantes do Município na Assembleia Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. --------------------------------------------------12. Designação de quatro pessoas, nos termos da alínea l) do artº 17º da Lei nº
147/99, de 1 de Setembro, para integrarem a Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens em Perigo, na modalidade alargada. ---------------------------------------------------------13. Apreciação e votação da taxa a aplicar no Imposto Municipal sobre
Imóveis, no ano de 2010. ------------------------------------------------------------------------------14. Apreciação e votação da proposta sobre a participação variável do I.R.S.
--------15. Apreciação e votação do Acordo Parassocial da RESINORTE –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ---------------------------------------------16. 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
estavam presentes: --------------------------------------------------------------------------------------Mário Luís Correia da Silva -------------------------------------------------------------------Armando da Silva Mourisco ------------------------------------------------------------------Bruno Maciel Gouveia Rocha -----------------------------------------------------------------Maria de Fátima Vieira Alves -----------------------------------------------------------------Carlos Pinheiro de Brito ---------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Albérico Branco Pereira Camelo -------------------------------------------------------------António Cláudio Semblano de Oliveira -----------------------------------------------------Maria Lúcia Teixeira ---------------------------------------------------------------------------Joaquim Borges Macedo Teles ---------------------------------------------------------------José Carlos Amaral Botelho -------------------------------------------------------------------Aníbal da Silva Rocha --------------------------------------------------------------------------Maria Manuela Carvalho de Oliveira Silveira ----------------------------------------------Armando Pinto Campos ------------------------------------------------------------------------António Pedro Mouta Resende Pinto --------------------------------------------------------Cristina José Brochado Teixeira --------------------------------------------------------------Marco Paulo Teixeira Lento -------------------------------------------------------------------Paulo Jorge Almeida Vasconcelos -----------------------------------------------------------Andreia Vieira Fernandes ----------------------------------------------------------------------Sandra Maria Amaral Freitas ------------------------------------------------------------------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 - Presidente 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 ------------------------- Mário Durval Pinto Leitão - Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira ---------Almerindo Jorge Teresinho Monteiro Tavares - Presidente da Junta de
Freguesia de Oliveira do Douro ---------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Paulo Afonso Monteiro Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Ramires ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Carlos Martins Carneiro - 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 --------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: --------------------------------------------------------------------------------------------------- - António Manuel Branco Camelo Santos, em substituição de Maria de
Fátima da Costa Meneses ------------------------------------------------------------------------------ - Anastácio da Silva Rodrigues em substituição de Bernardo Fonseca
Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------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, Profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis, Prof. Laureano Manuel
Cardoso Valente e Eurico Luís Prata Pinto Correia. -----------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão
quando eram nove horas e quarenta e cinco minutos. -------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Como as actas das reuniões realizadas nos dias trinta de Setembro e vinte e
seis de Outubro do corrente ano, foram enviadas a todos os membros da Assembleia,
foi dispensada a sua leitura, que colocadas à votação obtiveram o seguinte resultado:
-------- - acta da reunião de trinta de Setembro, aprovada por maioria, com as
abstenções dos senhores: Bruno Maciel Gouveia Rocha, José Carlos Amaral
Botelho, Anastácio da Silva Rodrigues, Maria Manuela Carvalho de Oliveira
Silveira, António Pedro Mouta Resende Pinto, Cristina José Brochado Teixeira,
Paulo Jorge Almeida Vasconcelos, Andreia Vieira Fernandes, Sandra Maria Amaral
Freitas, António Manuel Branco Camelo Santos e Anastácio da Silva Rodrigues
Carlos Manuel Duarte Lento - Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos, Mário
Durval Pinto Leitão - Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira e Rui Carlos
Martins Carneiro - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo, por não terem
estado presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------- - acta da reunião de vinte e seis de Outubro, aprovada por maioria, com as
abstenções dos senhores: António Manuel Branco Camelo Santos e Anastácio da
Silva Rodrigues, por não terem estado presentes. --------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa informou que, no cumprimento do disposto na
norma do artigo 3º da Lei nº 52-A/2005, de 10 de Outubro, o Presidente da Câmara,
comunicou que exerce cumulativamente as funções não remuneradas de vogal do
Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul e
Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e que a
Vereadora em regime de permanência, Maria de Fátima Oliveira de Sousa da Silva,
comunicou que exerce cumulativamente as seguintes funções não remuneradas: Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Cinfães e Presidente
da Direcção da Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira. -------------De seguida, deu conhecimento à Assembleia da correspondência recebida,
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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. Dr. Aníbal Rocha fez uma intervenção do seguinte teor: --------------------------“Antes de mais queria dar os parabéns aos vencedores das últimas eleições
autárquicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Quer gostemos ou não o facto é que os votos é que contam e vocês, PS, foram
mais votados. --------------------------------------------------------------------------------------------Contudo basta reflectir um pouco sobre muitas maiorias autárquicas, que vão
proliferando por este País fora, e rapidamente chegaremos à conclusão de que, nem
sempre as maiorias têm razão. Senão vejamos: qual é a diferença entre as maiorias
sucessivas de Ferreira Torres em Marco de Canaveses, de Valentim Loureiro em
Gondomar, de Isaltino Morais em Oeiras, Fátima Felgueiras em Felgueiras e a
maioria de Cinfães? - Serão todos os eleitores daqueles concelhos menos
inteligentes do que os Cinfanenses?... Reflictam e tirem as respectivas conclusões
para não termos de ouvir aqui, permanentemente, o vanglorio da maioria absoluta.
Até porque este executivo, apesar de todo esse capital de confiança do eleitorado,
não foi capaz de tirar o Concelho da posição deplorável em que o encontrou.
Encontrou o Concelho mais pobre da Europa e corre o risco de o deixar, não sei se
o mais pobre da Europa mas certamente o Concelho com o menor nível de vida do
País. A cultura e lazer, nomeadamente no que se refere a Bibliotecas, Auditórios e
festas..., podem ser um suplemento eficaz para aumentar a qualidade de vida das
populações, mas depois das necessidades/direitos básicos serem satisfeitos, tais
como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à água potável (ao domicílio
preferencialmente) e saneamento básico. -----------------------------------------------------------As expectativas que tenho, relativamente a este novo mandato são, apesar de
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tudo, francamente positivas, até porque é, se entretanto nada se alterar, o último
mandato do Sr. Presidente da Câmara, como tal, vai ter a oportunidade de
compensar as freguesias que até hoje foram mais desprezadas, já que não tem
necessidade de governar de forma eleitoralista. Nós sabemos, por exemplo, que a
Freguesia de Cinfães, tal como a de Souselo, tem mais votos que aquelas freguesias
todas juntas daí... é só tirar as respectivas conclusões. -------------------------------------------Será desta que as freguesias da parte alta do concelho terão a sua
oportunidade? Vamos ver... ---------------------------------------------------------------------------Aproveito a oportunidade, para falar numa situação que me preocupa e
deveria preocupar também o executivo. O Sr. Presidente da Junta de Ferreiros
enviou um ofício em 14 de Outubro de 2007 alertando a Câmara que a água do
Fontenário Público de Covelas estava imprópria para consumo, passados dois
anos, continua inquinada. Durante estes dois anos fizeram-se um sem número de
análises, com algumas situações pelo meio algo surrealistas, como por exemplo
uma das análises deu imprópria na nascente e própria na bica, imagine-se, a água
apanhou alguma poção mágica ao longo dos canos e purificou-se. ----------------------------Ao que parece, na semana passada a Câmara mandou analisá-la outra vez,
talvez já seja a vigésima vez, quando todos sabem que é uma fossa que a está a
inquinar. --------------------------------------------------------------------------------------------------Mandaria o bom senso que, estando em risco a saúde pública, que a primeira
coisa a fazer-se seria mandar selar a fossa até porque é clandestina e ao mesmo
tempo arranjar alternativa para o abastecimento de água às populações. Ao invés
disso, andamos a brincar às análises durante dois anos, após vários ofícios
enviados à Câmara Municipal, que pelos vistos o Sr. Presidente nega ter recebido. --------Mas há mais. Foi enviado também um ofício à Câmara Municipal, em 26 de
Janeiro de 2009, alertando a mesma da necessidade de retirar um penedo que
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resvalou para a estrada que liga Ruivais e Ferreiros, porque causava e causa risco
para a circulação. --------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente poderá negar que não recebe os ofícios, agora alegar
desconhecimento é que não, já que bem recentemente, em período de campanha
eleitoral, o senhor passou lá pelo menos cinco vezes e como o Sr., Graças a Deus,
não é invisual, viu de certeza absoluta. Continua lá o penedo e o risco também. ------------Em 1998 denunciei uma obra ilegal à entrada de Covelas, a resposta que me
foi dada na altura é que havia mais, pasme-se... Há cerca de dois anos atrás o muro
de suporte desabou por cima de um veículo automóvel, que só por milagre não deu
numa tragédia, felizmente os quatro ocupantes da viatura, apesar de parcialmente
soterrada saíram praticamente ilesos. Penso que esta situação está até em tribunal.
Não tenho conhecimento se a referida obra foi ou não vistoriada, sendo ou não o
que é certo é que não estaria em conformidade. ---------------------------------------------------Assim o Sr. Presidente pode continuar a dormir sossegado com qualquer
Junta de Freguesia, se fizer o que faz com algumas nomeadamente com a de
Ferreiros, não vê, nem ouve. --------------------------------------------------------------------------Esperemos, como disse no início que agora as coisas mudem um bocadinho,
com um súbito arrepio de consciência.” -------------------------------------------------------------O sr. José Carlos Fernandes Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia
de Tendais, solicitou a colaboração da Câmara e da Assembleia Municipal para a
resolução do problema da deficiente cobertura da rede de telemóvel que se verifica
na zona do alto concelho, uma vez que, apesar das diligências tomadas junto do
Ministério das Obras Públicas e Anacom, não tem conseguido obter resultados
positivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Abílio da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão de
Nogueira, considerando que se aproxima a elaboração do Plano de Actividades para
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o próximo ano, referiu que, além das obras que transitam dos anteriores, gostaria de
ver concretizadas as seguintes: estrada de Chavim; polidesportivo; transformação de
alguns triângulos em rotundas - podendo até só serem marcadas no chão;
abastecimento de água e saneamento - continua a arrastar-se no tempo sem que se
veja alguém a iniciar o projecto; alargamento da estrada de Sanfins, para possibilitar
a inversão de marcha de um autocarro e demolição de uma parede em Sogueire para
permitir a circulação de autocarros naquela localidade. -------------------------------------------Solicitou ainda a resolução do problema dos esgotos na foz do ribeiro de
Sampaio, que para além de outros inconvenientes, provocam cheiros nauseabundos
aos frequentadores do parque de merendas. ---------------------------------------------------------O sr. Mário Durval Pinto Leitão - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira, referiu que o saneamento e abastecimento de água à freguesia de
Nespereira, iniciado há mais de doze anos, necessita de ser concluído e espera que as
obras de construção do Centro Escolar e do Pavilhão Gimnodesportivo sejam
concretizadas brevemente. -----------------------------------------------------------------------------Solicitou ainda esclarecimentos sobre o acesso para a Granja, congestionado
pelas obras do arranjo urbanístico da Feira. ---------------------------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu que subscreve as palavras do sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Tendais sobre a deficiente cobertura da rede de
telemóvel na zona alta do concelho e acrescentou que a Rádio Montemuro também
não é ouvida naquela zona, pelo que a Câmara deverá interceder no sentido da
colocação duma antena no local, até porque subsidia a rádio. ------------------------------------Questionou o sr. Presidente da Câmara sobre a proposta apresentada pelo PSD
numa das últimas reuniões para alteração do Regulamento da Zona Industrial, no
sentido do preço por metro quadrado ser a custo zero, uma vez que continua sem
qualquer industria lá instalada. ----------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
Assembleia Municipal de Cinfães

10
2009-11-20

--------Perguntou também qual o ponto de situação da ligação do concelho à A4, um
assunto já muito debatido e que na última campanha eleitoral foi prometida por um
deputado do Partido socialista. ------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que a EN 321 está muito perigosa devido à falta de marcações
no pavimento. --------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Carlos Brito, a propósito da comemoração do dia internacional da
Pessoa Portadora de Deficiência que a Associação de Solidariedade Social de
Espadanedo vai organizar, traçou o historial desta Associação referindo o seguinte:
--------Esta Associação nasceu de uma ideia de um pequeno grupo de pessoas
sensíveis ao problema das pessoas portadoras de deficiência. No dia 11/01/2007,
adquiriu o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social e com a ajuda
das Juntas de Freguesia e Câmara Municipal partiram para o terreno e começaram a
dar os primeiros passos para a criação de uma das maiores, senão a maior, instituição
do Distrito de Viseu dedicada prioritariamente às pessoas portadoras de deficiência.
Tem já em pleno funcionamento um centro de actividades ocupacionais frequentado
por dezasseis utentes de várias freguesias do concelho. Paralelamente, preocupados
com outras vertentes sociais, nomeadamente, emprego e formação, a Associação tem
em funcionamento um curso de dupla certificação com a categoria de animador
social, frequentado por quinze pessoas das freguesias de Espadanedo, Tarouquela,
Souselo e Moimenta. Este curso atribui um rendimento mensal aos formandos,
dotando-os de competências profissionais e técnicas nesta área e habilitações
escolares ao nível do 12º ano de escolaridade. ------------------------------------------------------A Associação de Solidariedade Social de Espadanedo tem ainda aprovada
pelo Centro de Emprego a criação de uma empresa de inserção multi-serviços para
jardinagem e limpezas, que entrará em funcionamento brevemente e empregará sete
pessoas, essencialmente com deficiência ou do rendimento social de inserção. -------_________________________________________________________________________________
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---------Por fim, tem também aprovado o financiamento de um milhão e quarenta e
um mil euros para a construção do Lar Residencial, correspondente a 75% do
investimento previsto. Este equipamento empregará sessenta funcionários, quinze
dos quais técnicos superiores, terá um regime de internamento de vinte e quatro
horas, para vinte e quatro utentes, centro de actividades ocupacionais e serviço de
apoio domiciliário para trinta utentes. ---------------------------------------------------------------Referiu ainda que o projecto é para todo o concelho, estando somente sediado
na freguesia de Espadanedo. --------------------------------------------------------------------------Solicitou o apoio da Câmara para a realização das comemorações do dia da
pessoa portadora de deficiência, bem como a presença dos elementos da Assembleia
Municipal em qualquer iniciativa para que percebam, cada vez mais, a dimensão e
importância deste projecto. ----------------------------------------------------------------------------O sr. António Cláudio Semblano, disse que espera de todos os eleitos uma
elevada participação nesta Assembleia Municipal e que haja um debate de ideias.
Pediu àqueles que foram oposição até ao dia 11 de Outubro, que tenham uma postura
coerente, porque não basta chegar aqui e dizer “nós precisamos de fazer isto, já
devíamos ter feito aquilo porque no concelho A, B, C já se faz e nós também
precisamos”, mas por outro lado quando se deparam com alguma coisa que foi feita,
as mesmas pessoas dizem “isso não é nada de mais porque já se faz noutros
concelhos”. -----------------------------------------------------------------------------------------------A propósito da data que hoje se assinala - aniversário da assinatura da carta
com os direitos das crianças - relembrou que Cinfães tem sido um dos concelhos que
mais e melhor tem pugnado pelos direitos das crianças (direito à educação, saúde e à
protecção). Na educação é inegável o que se tem feito em prol das crianças, desde as
refeições até à melhoria do parque escolar. Na saúde, foram conseguidos melhores
serviços e a atribuição da vacina “prevenar” e na protecção a criação da Comissão de
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Protecção de Crianças e Jovens. ----------------------------------------------------------------------Deu os parabéns ao sr. Presidente da Câmara pela reeleição para VicePresidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ---------------------------------O sr. Enf. Armando Mourisco, desejou que os próximos quatro anos
decorram com debate vivo e debate de ideias, marcado pelas diferenças existentes
entre as pessoas, mas que sejam quatro anos como foram os últimos, em que o
respeito entre todos marcou esta Assembleia. ------------------------------------------------------Em nome do Partido Socialista agradeceu aos cinfanenses por uma nova
maioria absoluta, sendo certo que não há diferença entre a maioria absoluta de
Cinfães, Oeiras, Felgueiras ou Gondomar, há diferença entre as pessoas que
obtiveram estas maiorias, porque as vitórias são vontade do povo, seja em que parte
do mundo for. Em Cinfães a vontade do povo foi de facto em dar uma nova maioria
e ainda mais reforçada ao Partido Socialista, que irá respeitar a opinião e as
propostas das minorias, mas não se sujeitará à sua vontade, porque se as maiorias
por vezes não têm razão, as minorias também não têm sempre razão. --------------------------Referiu os lares que as instituições de solidariedade social estão a construir
com a colaboração do Município, além dos benefícios que trazem para a população
criam muitos postos de trabalho no concelho. ------------------------------------------------------Por último, deixou uma palavra de apreço pela nomeação do Dr. José
Junqueiro para Secretário de Estado da Administração Local. -----------------------------------O sr. Presidente da Câmara, congratulou-se pela reeleição do sr. Dr. Noronha
de Nascimento para o cargo de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e saudou
também a nomeação do sr. Dr. José Junqueiro para Secretário de Estado da
Administração Local, uma pessoa do distrito de Viseu que conhece bem a realidade
do concelho de Cinfães. --------------------------------------------------------------------------------Referiu que, apesar de nem tudo ir bem no concelho também existem casos
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que não vão mal, como por exemplo a saúde. Depois de muitas críticas, hoje Cinfães
tem um serviço de urgência básica de melhor qualidade, a funcionar com dois
médicos, dois enfermeiros, raio x e análises, vinte e quatro horas por dia. Embora
não seja uma competência directa do Município, esteve atento e soube movimentarse e pedir justiça a quem na altura tinha responsabilidade no Ministério da Saúde,
para que hoje existisse um serviço com mais qualidade. ------------------------------------------Informou que o problema da água de Covelas está resolvido, as últimas
análises feitas dão como boa a água tanto na mina, como na captação. -------------------------Relativamente ao saneamento, esclareceu que o concelho de Cinfães tem dez
ETAR´s, enquanto que outros concelhos vizinhos, apontados como exemplo, não
têm nenhuma. Depois da Assembleia Municipal ter aprovado a adesão do Município
de Cinfães à SIMDOURO, foi publicado, no dia vinte e sete de Outubro último, o
Decreto Lei que cria esta Empresa Multimunicipal, que englobará a Águas de
Portugal e sete Municípios, com o objectivo de dar uma resposta mais rápida à
execução do saneamento nas áreas mais populosas do concelho, deixando para o
Município o tratamento das áreas com menos população. Dentro de pouco tempo,
esta empresa lançará o concurso para a construção da ETAR de São Cristóvão que
servirá além desta freguesia a de Cinfães e resolverá os problemas mencionados pelo
sr. Presidente da Junta de Freguesia, uma vez que a ETAR de Carrelhas será
desactivada. Esta Empresa também dará uma resposta para as ETAR´s do concelho,
pois assumirá todo o património do município na área do saneamento. ------------------------Referiu ainda que, junto da Direcção de Estradas, já colocou o problema da
falta de marcação do pavimento na E.N. 321, tendo-lhe sido comunicado que o
serviço já foi adjudicado, pelo que estará prestes a iniciar-se. -----------------------------------Sobre a deficiente cobertura da rede de telemóveis na parte alta do concelho,
informou que tem levantado o problema junto das entidades competentes, como
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também tem feito pressão junto da Rádio Montemuro para que as suas emissões
sejam ouvidas nesta zona, apesar de compreender que o concelho não tem uma
orografia e topografia fácil, que prejudicam as transmissões. Esclareceu que a
Câmara Municipal de Cinfães não dá dinheiro à Rádio Montemuro, tem sim um
contrato de prestação de serviços com esta estação emissora. ------------------------------------O sr. Dr. Aníbal Rocha, informou o sr. Presidente da Câmara que já sabia
dos resultados da última análise feita à água, mas não foi por isso que alterou o seu
discurso, porque em quinze análises, duas deram resultado positivo e treze
obtiveram o resultado de imprópria para consumo, perante estes resultados,
perguntou quem beberia daquela água. --------------------------------------------------------------Sobre as afirmações proferidas acerca do trabalho desenvolvido pela Câmara
de Cinfães nas obras sociais, referiu que não é a autarquia que faz os lares e os
centros de dia, são entidades particulares que tiveram a iniciativa, comparticipando a
Câmara de acordo com Regulamento aprovado nesta Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ORDEM DO DIA----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da actividade municipal. --------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, transmitiu que, além dos centros escolares de
Tarouquela e Santiago de Piães em fase de conclusão, serão lançados brevemente os
concursos para os centros escolares de Nespereira e Oliveira do Douro. -----------------------Referiu que os encarregados de educação, através da entrada em
funcionamento destes novos equipamentos, estão sensibilizados para a melhoria que
se irá registar no ensino, pelo que os protestos verificados há uns anos atrás pelo
encerramento de algumas escolas não tinham razão de existir. ----------------------------------Informou ainda que na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa foram
aprovadas as candidaturas das seguintes obras aos fundos comunitários: Estradão
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Choupo – Almas; Acesso ao Centro escolar de Nespereira; Espaços Envolventes à
Biblioteca e Auditório Municipais; Espaços Envolventes ao Centro Escolar de
Nespereira. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------O Sr. Presidente da Mesa Assembleia, considerando que não existiram
alterações legislativas ao funcionamento dos órgãos autárquicos, informou que foi
enviada, como elemento de trabalho, uma cópia do regimento aprovado no anterior
mandato e ainda em vigor, propondo a sua aprovação para este mandato. ---------------------O sr. Prof. Bruno Rocha, informou que o PSD irá votar favoravelmente a
proposta de Regimento apresentada, no entanto, sugeriu que as reuniões da
Assembleia Municipal fossem realizadas em horário pós laboral e nas diversas
freguesias do concelho. Deste modo as faltas dos deputados municipais provocadas
muitas vezes por compromissos profissionais seriam reduzidas e por outro lado
permitiria a aproximação dos eleitos locais com as populações. ---------------------------------O Sr. Presidente da Mesa Assembleia, esclareceu que a realização das
sessões da Assembleia Municipal em algumas freguesias do concelho já foi
discutida, mas por razões logísticas será difícil a sua concretização. Contudo, não
afasta a possibilidade de algumas reuniões serem feitas nas freguesias que tenham as
devidas condições. --------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que as reuniões em horário pós-laboral, não dignificariam a
Assembleia Municipal, porquanto as intervenções e a discussão dos assuntos teriam
muita limitação de tempo e quem quer servir num mandato autárquico sabe que terá
de abdicar de algumas coisas, até porque a legislação permite que sejam dispensados
do trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Regimento da Assembleia
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------INTERRUPÇÃO: - O Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
considerando que os assuntos seguintes da Ordem de Trabalhos dizem respeito
a várias eleições, interrompeu os trabalhos por quinze minutos para que fossem
apresentadas as listas com os diversos candidatos. ---------------------------------------------Findo aquele período os trabalhos foram recomeçados, com as diversas
eleições. --------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Congresso da
Associação Nacional dos Municípios Portugueses. --------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Cinfães, sr. Artur Isidro da Costa Jorge Barbosa,
tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA A. -----------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
três votos brancos e trinta e cinco votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente da
Junta de Freguesia de Cinfães, sr. Artur Isidro da Costa Jorge Barbosa. -----------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------4. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Assembleia
Distrital. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Alhões, sr. Luís Manuel Rodrigues Pontes,
tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA A. -----------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
quatro votos brancos e trinta e quatro votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente
da Junta de Freguesia de Alhões, sr. Luís Manuel Rodrigues Pontes. --------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------5. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho
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Cinegético e da Conservação da Fauna Municipal, nos termos do artº 154º do
D.L. 227-B/2000, de 15 de Setembro. -------------------------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Tarouquela, sr. Juvenal Pereira Monteiro, tendolhe sido atribuído a designação de LISTA A. -------------------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
cinco votos brancos e trinta e três votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente da
Junta de Freguesia de Tarouquela, sr. Juvenal Pereira Monteiro. --------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------6. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. -------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Espadanedo, sr. Carlos Alberto Pinheiro de
Sousa, tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA A. --------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
seis votos brancos e trinta e dois votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente da
Junta de Freguesia de Espadanedo, sr. Carlos Alberto Pinheiro de Sousa. ---------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------7. Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o Conselho
Municipal de Educação. -----------------------------------------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Souselo, sr. Rui Carlos Martins Carneiro, tendolhe sido atribuído a designação de LISTA A. -------------------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
quatro votos brancos e trinta e quatro votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente
da Junta de Freguesia de Souselo, sr. Rui Carlos Martins Carneiro. --------------------_________________________________________________________________________________
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--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------8. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a
Comissão Municipal de Trânsito. -----------------------------------------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Ramires, sr. Paulo Afonso Monteiro Rodrigues,
tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA A. -----------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
cinco votos brancos e trinta e três votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente da
Junta de Freguesia de Souselo, sr. Paulo Afonso Monteiro Rodrigues. -------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------9. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para o Conselho
da Comunidade do Agrupamento dos Centros de Saúde. -----------------------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o Sr.
Enf. Armando da Silva Mourisco, tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA
A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
sete votos brancos e trinta e um votos a favor, pelo que foi eleito, o Sr. Enf.
Armando da Silva Mourisco. --------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------10. Eleição de um representante da Assembleia Municipal para a
Comissão Municipal de análise de instalação e modificação de estabelecimentos
de comércio a retalho, nos termos da Lei nº 12/2004, de 30 de Março. -------------------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou como candidato o
Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira, sr. Mário Durval Pinto Leitão,
tendo-lhe sido atribuído a designação de LISTA A. -----------------------------------------------Realizada a votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
_________________________________________________________________________________
Assembleia Municipal de Cinfães

19
2009-11-20

quatro votos brancos e trinta e quatro votos a favor, pelo que foi eleito, o Presidente
da Junta de Freguesia de Nespereira, sr. Mário Durval Pinto Leitão. ---------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------11.

Eleição

dos

representantes

do

Município

na

Assembleia

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. ---------------------Foram apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal duas
Listas: LISTA A, pelo “Partido Socialista - PS”, com a seguinte composição:
Membros Efectivos: 1. Mário Luís Correia da Silva; 2. António Cláudio Semblano
de Oliveira; 3. Armando Pinto Campos; 4. José Carlos Amaral Botelho; 5. Maria
Lúcia Teixeira. Membros Suplentes: 1. Maria de Fátima Vieira Alves; 2. Carlos
Pinheiro de Brito; 3. Maria Manuela Carvalho de Oliveira Silveira; 4. Marco Paulo
Teixeira Lento; 5. Cristina José Brochado Teixeira. LISTA B, pelo “Partido Social
Democrata – PPD/PSD”, com a seguinte composição: Membros Efectivos:
Albérico Branco Pereira Camelo; 2. Bruno Maciel Gouveia da Rocha; 3. António
Pedro Mouta Resende Pinto; 4. Bernardo Fonseca Oliveira; 5. Andreia Vieira
Fernandes. Membros Suplentes: 1. Maria de Fátima Costa Meneses. -------------------------Postas à votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
Lista A - treze votos; Lista B - oito votos, pelo que foram eleitos representantes do
Município de Cinfães na Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa os seguintes elementos: -------------------------------------------------------- - Mário Luís Correia da Silva; ---------------------------------------------------------------- - Albérico Branco Pereira Camelo; ---------------------------------------------------------- - António Cláudio Semblano Oliveira; ------------------------------------------------------ - Armando Pinto Campos; -------------------------------------------------------------------- - Bruno Maciel Gouveia Rocha. -------------------------------------------------------------Nesta votação só participaram os vinte e um elementos da Assembleia
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Municipal eleitos directamente. -----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------12. Designação de quatro pessoas, nos termos da alínea l) do artº 17º da
Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, para integrarem a Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo, na modalidade alargada. --------------------------------------Foram apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal duas
Listas: LISTA A, pelo “Partido Socialista - PS”, com a seguinte composição:
Membros Efectivos: 1. Carlos Pinheiro de Brito; 2. Joaquim Borges Macedo Teles;
3.Paulo Jorge Almeida Vasconcelos; 4. Carlos Manuel Duarte Lento – Presidente da
Junta de Freguesia de Fornelos. LISTA B, pelo “Partido Social Democrata –
PPD/PSD”, com a seguinte composição: Membros Efectivos: 1. Andreia Vieira
Fernandes; 2. António Pedro Mouta Resende Pinto; 3. Bruno Maciel Gouveia da
Rocha 4. Albérico Branco Pereira Camelo; Membros Suplentes: 1. Bernardo
Fonseca Oliveira; 2. Maria de Fátima Costa Meneses. --------------------------------------------Postas à votação, por escrutínio secreto, verificou-se o seguinte resultado:
Lista A – vinte e sete votos; Lista B - dez votos, pelo que foram designados os srs.
Prof. Carlos Pinheiro de Brito, Dr. Joaquim Borges Macedo Teles, Prof. Paulo Jorge
Almeida Vasconcelos e Drª Andreia Vieira Fernandes, para integrarem a Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, na modalidade alargada -----------------------Nesta votação não participou o Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros
de Tendais, sr. Fernando da Silva Rocha, por se ter ausentado. ----------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. ----------13. Apreciação e votação da taxa a aplicar no Imposto Municipal sobre
Imóveis, no ano de 2010. -----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que, nos termos do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis, (Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro), o
_________________________________________________________________________________
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Executivo aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, para o ano de
dois mil e dez, as mesmas taxas que estão em vigor no corrente ano, ou seja, a taxa
do Imposto Municipal sobre Imóveis, para a alínea b) nº 1 do artº 112º - 0,55% e
para a alínea c) do mesmo artigo - 0,25%. ----------------------------------------------------------O sr. Prof. Bruno Rocha, disse que os elementos do Partido Social
Democrata iriam votar contra a proposta apresentada pelo Executivo Municipal,
porque, tendo em consideração a crise que o país atravessa com particular incidência
no concelho e a situação financeira da autarquia, entendem que as taxas do Imposto
Municipal sobre Imóveis deveriam ser nos mínimos previstos na lei. --------------------------O sr. Enf. Armando Mourisco, criticou a falta de coerência dos elementos da
Assembleia do PSD para com os vereadores do mesmo partido que estão no
Executivo Municipal, uma vez que esta proposta foi aprovada por unanimidade.
--------Referiu que as taxas propostas não atingem os valores máximos permitidos
pela legislação, tendo sido o Partido Socialista que baixou as taxas do IMI e do
I.R.S. em Cinfães. Estas taxas têm permitido que a Câmara tenha as contas em dia,
ofereça a vacina “Prevenar” e transfira todos os meses para as Juntas de Freguesias
as respectivas verbas. Não se pode, por um lado pedir para baixar as taxas e por
outro o aumento de subsídios às Instituições Particulares de Solidariedade Social e
às Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Bruno Rocha, esclareceu que, enquanto representante dos
cinfanenses, a sua preocupação é a qualidade de vida dos residentes no concelho,
não o sentido de voto dos Vereadores do PSD no Executivo Municipal, até porque
existem listas autónomas para a Assembleia e para a Câmara. -----------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que no primeiro ano da entrada em
vigor desta legislação a autarquia de Cinfães aplicou as taxas máximas, seguindo a
orientação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Nos anos seguintes
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baixaram as taxas para valores intermédios porque não se consegue ter as contas em
dia sem receitas. -----------------------------------------------------------------------------------------Referiu também que as receitas obtidas através da aplicação de taxas
intermédias e da gestão rigorosa que tem sido feita permitem o fornecimento de
refeições aos alunos do 1º ciclo e Jardins de Infância, fornecimento de manuais
escolares a todos os alunos do 1º ciclo, pagamento a tempo e horas: aos empreiteiros
e fornecedores, dos subsídios às associações e das transferências para as Juntas de
Freguesia. Deverá haver algum equilíbrio entre as receitas e as despesas, até porque
a Câmara já dá alguns contributos como o não pagamento da derrama para o
comércio e a indústria e a redução de taxas para os jovens. Estas taxas do IMI
oneram quem tem mais património. ------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, votos contra dos srs., Bruno Maciel Gouveia
Rocha, Albérico Branco Pereira Camelo, António Manuel Branco Camelo Santos,
Anastácio da Silva Rodrigues, António Pedro Mouta Resende Pinto e Andreia Vieira
Fernandes, aprovar a taxa prevista no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,
na alínea b) nº 1 do artº 112º seja de 0,55 % e a taxa prevista na alínea c) do mesmo
artigo seja de 0,25 %. -----------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------14. Apreciação e votação da proposta sobre a participação variável do
I.R.S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara informou que na reunião do Executivo
Municipal realizada em vinte e nove de Outubro último, foi aprovada, por
unanimidade, a proposta da participação variável no I.R.S. para o Município na
percentagem de 3%, para efeitos do artº 20º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro. -------------O sr. Dr. Pedro Resende, referiu que o PSD irá votar contra a proposta,
porque, numa posição ponderada e sempre na ânsia da defesa do cidadão cinfanense,
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defende a isenção de IRS, à imagem do que sucede em muitos municípios que
renunciaram a esta taxa e certamente que não têm a mesma situação de conforto
financeiro que esta Câmara reúne. Neste tempo de crise a isenção teria implicações
directas nos bolsos dos contribuintes residentes no concelho e seria uma forma de
atrair novas gentes. -------------------------------------------------------------------------------------O sr. Enf. Armando Mourisco, mencionou novamente a diferença de posição
do PSD na Câmara e na Assembleia Municipal e realçou que foi o Executivo
liderado pelo sr. Prof. Pereira Pinto que baixou o I.R.S. no concelho de Cinfães e
devido ao rigor que tem aplicado na gestão, permiti-lhe ter as contas em dia. Os
investimentos nos lares da Terceira Idade, a vacina “Prevenar” e a oferta de livros
escolares reflecte-se em poupança nos bolsos dos cinfanenses. ----------------------------------O sr. Presidente da Câmara, referiu que o Executivo Municipal entendeu
não aplicar a taxa máxima sobre o I.R.S. que cai sobre quem tem grandes
vencimentos. Devido ao seu vencimento seria o principal interessado que as taxas
fossem menores, mas como defende um estado social deverá contribuir mais do que
os que menos ganham. A grande maioria dos cinfanenses não paga I.R.S. porque tem
vencimentos baixos, no entanto espera que as pessoas que mais ganham todas
paguem por igual. ---------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que poderá estudar uma sugestão no sentido das famílias mais
numerosas terem uma taxa inferior no I.R.S., seria uma forma de incentivar a
natalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Bruno Rocha, salientou que o PSD fez as propostas de redução
das taxas do IMI e isenção de I.R.S., tendo em consideração a crise que o país
atravessa, apesar de perceberem que há muita obra para fazer em Cinfães e que será
necessário ir buscar recursos. -------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que não será justo que quem ganha muito também receba
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gratuitamente os manuais escolares. -----------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, disse que o mesmo se passa em relação à vacina
“Prevenar”, era tomada só pelas crianças de famílias com posses e agora é
ministrada gratuitamente a todas as crianças. Estas medidas foram tomadas porque a
fiscalização sobre o rendimento não é eficaz. Pessoas com património à vista e que
fogem aos impostos teriam benefícios em detrimento de outros com menores
rendimentos. Se houvesse um controlo rigoroso, defenderia outro tipo de política,
mas apesar de alguma injustiça nestas medidas ainda se consegue fazer alguma
justiça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, votos contra dos srs., Bruno Maciel Gouveia
Rocha, Albérico Branco Pereira Camelo, António Manuel Branco Camelo Santos,
Anastácio da Silva Rodrigues, António Pedro Mouta Resende Pinto, Andreia Vieira
Fernandes e Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Piães - Joaquim Pereira
da Silva, aprovar a participação variável no I.R.S para o Município na percentagem
de 3%, para efeitos do artº 20º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, (Lei das Finanças
Locais). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------15. Apreciação e votação do Acordo Parassocial da RESINORTE –
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que na sequência deliberação da
Assembleia Municipal de trinta de Abril do corrente ano que aprovou a integração
do Município de Cinfães na sociedade concessionária da exploração e gestão do
sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos
sólidos urbanos do Norte Central, é presente o acordo Parassocial a celebrar entre os
accionistas da Sociedade RESINORTE – Valorização e Tratamento de Resíduos
Sólidos, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Referiu que esta Sociedade além dos Municípios que compõem a
RESIDOURO, englobará outros concelhos do Norte do País, no sentido de haver
uma maior eficiência e rentabilização dos recursos. A Sociedade RESINORTE, terá
capitais públicos, tendo os municípios 49% e a Empresa Geral do Fomento 51%.
--------Referiu ainda que o Município de Cinfães tem uma despesa anual na ordem
dos seiscentos mil euros com a recolha e tratamento dos resíduos, sendo um dos
poucos do país que não cobra qualquer taxa sobre este serviço. ---------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, informou que o PSD irá votar favoravelmente
este acordo e referiu que os elementos da Assembleia têm uma posição autónoma em
relação aos vereadores do PSD na Câmara, o que não acontece com o Partido
Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Acordo Parassocial da
RESINORTE – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. -------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------16. Outros assuntos de interesse para o concelho. --------------------------------------O sr. Dr. Macedo, realçou o trabalho desenvolvido pela Associação de Defesa
e Promoção da Freguesia de Tendais, em especial na concretização da recente Feira
da Castanha, que apesar das condições climatéricas foi mais um acontecimento
importante para o concelho. ---------------------------------------------------------------------------Solicitou ao sr. Presidente da Câmara para que insista na questão da falta de
cobertura dos telemóveis e da Rádio Montemuro na zona alta do concelho. -----------------Referiu ainda que não desiste de pedir uma Academia de Música para Cinfães,
não só por ser amigo da música, mas também pela riqueza cultural e natural que
existe no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------O Primeiro Secretário da Mesa Assembleia, leu a minuta da acta que
continha os pontos a exigir reconhecimento legal para efeitos imediatos, sendo a
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mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo catorze horas e trinta minutos, foi encerrada a
reunião e dela se lavrou esta acta que vai ser assinada, depois de aprovada. -----------_____________________________________________
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_____________________________________________
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