REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 06 DE
JUNHO DE 2013

PRESIDENTE DA CÂMARA:

VEREADORES PRESENTES:

VEREADORES AUSENTES:

SECRETARIOU:

HORA DE ABERTURA:

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA:

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: €
- OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: €
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ANTES DA ORDEM DO DIA

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES
TOMADAS

1

–

RELATÓRIO

DE

DESEMPENHO

–

ANO

DE

2012

–

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA – O SENHOR PRESIDENTE,
exarou no relatório supra identificado, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Nos termos da alínea a) do art. 11º do
Decreto-Regulamentar 18/2009, classifico o desempenho de bom. À Câmara, para
ratificar.”

2 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO - ANO DE 2012 – DIVISÃO DE
TRÂNSITO E CONCESSÕES – A SENHORA VEREADORA, ENG.ª HELENA
LEMOS, exarou no relatório supra identificado, distribuído, por fotocópia, pelos
Senhores Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Classifico de desempenho Bom
a unidade orgânica, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 11º do Decreto2

Regulamentar 18/2009. Ao Senhor Presidente, propondo-se que remeta à Câmara para
ratificação.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, para ratificar.”

3 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO – ANO DE 2012 – DIVISÃO DE
OBRAS MUNICIPAIS – O SENHOR VEREADOR, ENG.º VÍTOR MOREIRA,
exarou no relatório supra identificado, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Classifico de desempenho Bom a unidade
orgânica, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 11º do Decreto-Regulamentar
18/2009. Ao Senhor Presidente, propondo-se que remeta à Câmara para ratificação.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, para ratificar.”

4 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO – ANO DE 2012 – DIVISÃO DE
CONSERVAÇÃO E AMBIENTE – O SENHOR VEREADOR, ENG.º VÍTOR
MOREIRA, exarou no relatório supra identificado, distribuído, por fotocópia, pelos
Senhores Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Classifico de desempenho Bom
a unidade orgânica, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 11º do DecretoRegulamentar 18/2009. Ao Senhor Presidente, propondo-se que remeta à Câmara para
ratificação.”
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----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, para ratificar.”

5 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO – ANO DE 2012 – DIVISÃO DE
PROJETOS MUNICIPAIS – O SENHOR VEREADOR, ENG.º VÍTOR
MOREIRA, exarou no relatório supra identificado, distribuído, por fotocópia, pelos
Senhores Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Classifico de desempenho Bom
a unidade orgânica, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 11º do DecretoRegulamentar 18/2009. Ao Senhor Presidente, propondo-se que remeta à Câmara para
ratificação.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, para ratificar.”
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–

RELATÓRIO

DE

DESEMPENHO

–

ANO

DE

2012

–

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E EDUCAÇÃO –
O SENHOR PRESIDENTE, exarou no relatório supra identificado, distribuído, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores, o despacho com o seguinte teor: “Nos termos da
alínea a) do art. 11º do Decreto-Regulamentar 18/2009, atribuo a avaliação final de
“desempenho bom”. À Câmara, para ratificar.”
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7 – DIPLOMA DE MÉRITO “ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
PARA TODOS” – O Senhor Presidente a remeter à Câmara, para conhecimento, o
diploma relativo ao assunto supra referido, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores.

8 – INSTITUTO DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE CONVITE AO RECONHECIMENTO DE CIDADE DE EXCELÊNCIA – O
SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, propondo a adesão, nos termos do
documento distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.

9 – CADUCIDADE DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE
PÚBLICO NA INDÁQUA FAFE, SA – ENGENHEIRA MARIA JOSÉ NOVAIS –
A CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, AÇÃO
SOCIAL E EDUCAÇÃO prestou a informação sobre o assunto supra identificado,
distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “1 –
Concordo. Proceda-se em conformidade, devendo integrar-se na DCA. 2 – Oficie-se às
ANoroeste a solicitar a mobilidade para esta na sequência da parceria das baixas de
saneamento. À Câmara, para conhecimento.”
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10 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, a
proposta com o seguinte teor:
“Considerando o papel social relevante desempenhado pelas colectividades
infra, no nosso concelho, que de há anos o Município apoia e reconhece,
E, em conformidade com o Regulamento de Apoio ao Associativismo de Natureza
Cultural, Desportiva, Recreativa e Social do Município de Fafe, aprovado pela Câmara e
Assembleia Municipal em, respectivamente, 17-06-2004 e 30-09-2004,

Proponho, nos termos do artigo 3º, n.º 2 – a) e artigo 4º, n.º 1 do referido
Regulamento, a atribuição dos seguintes subsídios ordinários:
Área
Colectividade

Acção Social

Saúde

ARPIFAFE – Associação Ref. Pens. e Idoso de Fafe

€ 7 500,00

___

Cruz Vermelha Portuguesa (Núcleo de Serafão)

€ 2 000,00

___

Conferência de S. Vicente de Paulo

€ 7 500,00

___

ARPAR – Assoc. Ref. Pens. De Arões S. Romão

€ 1 000,00

___

- Junta de Núcleo de Fafe Corpo Nac. de Escutas

€ 4 250,00

___

Associação SENTIR

€ 1 000,00

CCSDT – Centro Cultural, Social

e Desportivo dos

€ 4 000,00

_____

_____

€ 5 000,00

€ 27 250,00

5.000,00

Trabalhadores da CMF

Associação Dadores Benévolos de Sangue
Total
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11 – MARCHAS POPULARES INTERGERACIONAIS – A TÉCNICA
SUPERIOR DO SERVIÇO SOCIAL, Dr.ª Cristina Leite, prestou a informação
relativa ao assunto supra identificado, distribuída, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se que aprove.”

12 – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE FAFE – O
PRESIDENTE DA DELEGAÇÃO a enviar o ofício distribuído, por fotocópia, pelos
Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se a atribuição de €25 000,00, a título extraordinário.”

13 – CERCIFAF – REQUALIFICAÇÃO DA ALA SUL E POENTE DO
EDIFÍCIO SEDE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – O PRESIDENTE DA
DIREÇÃO a enviar o ofício relativo ao assunto supra identificado, distribuído, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se a atribuição de €32 500,00.”
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14 – RESTAURO DE ALTARES – IGREJA MATRIZ – OS PÁROCOS DA
IGREJA DE SANTA EULÁLIA a enviar o requerimento sobre o assunto supra
identificado, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
---------- O ARQUITETO PEDRO ALMEIDA, da Divisão de Planeamento e
Gestão Urbanística, prestou a informação relativa ao assunto supra identificado,
distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se a atribuição de €40 000,00, para o restauro do altar-mor, com a
obrigação da colocação de uma pequena placa, a desenhar pelo Arq.to Miguel –
DPGU – com os dizeres: “restaurado com o patrocínio da Câmara de Fafe -(data)””.

15 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE
CÓPIA/IMPRESSÃO

TOTAL

–

RENOVAÇÃO

–

A

DIRETORA

DO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA prestou a informação sobre o
assunto supra identificado, distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se que concorde e renove.”

16 – PROC. 33/2012: - ACORDO DE CEDÊNCIA DE TERRENOS
/MEDELO – ALBERTINA PAIVA MATOS E GIL DUARTE CARLOS
PEREIRA a enviarem o requerimento sobre o assunto supra mencionado, distribuído,
por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
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----------O Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística prestou as
informações com o seguinte teor:
“Face à atual situação dos processos de revisão do PDM, apenas podemos
informar o seguinte:
1 – Os terrenos ocupados pelo processo de viabilidade do loteamento do Campo
Novo têm a exclusão da RAN aprovada. Falta a aprovação do ordenamento.
2 – Os terrenos ocupados pelo processo de viabilidade do loteamento da
Bessadinha e Golfeiros, têm a exclusão da RAN aprovada apenas em cerca de 50% e
proposta a exclusão na totalidade na REN, já aprovada pela CCDRN e em aprovação na
Comissão Nacional. Falta ainda aprovação do ordenamento.
3 – Os terrenos ocupados pelo processo de viabilidade do loteamento do souto
das águas dos fornos, têm a exclusão da área arqueológica proposta. Falta a aprovação
do ordenamento.”
“RAN já está aprovada e a REN, está aprovada na CCDR e vai ser submetida a
aprovação da Comissão Nacional no inicio de Junho. Nesta fase não é possível intervirse. Poderá na fase de discussão pública estudar-se a exclusão dos terrenos.
Contudo, poderemos na proposta de ordenamento retirá-los do solo urbano.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se que mande pagar a indemnização fixada e ordene à DPGU que
não reclassifique o solo como urbano, não se justificando assim essa contrapartida.”

17 – PROC. GSE 91/2013: - JUNTA DE FREGUESIA DE QUEIMADELA
– O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA a solicitar o arranjo da Rua de
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Carvalhos, no lugar de Ribeiras, nos termos do documento distribuído, por fotocópia,
pelos Senhores Vereadores.
----------A Técnica Superior a exercer funções no Serviço de Vias, Eng.ª Paula Campo,
prestou a informação com o seguinte teor: “Foi efetuada nova intervenção na Rua dos
Carvalhos.
De alertar que nesta rua, mais concretamente no final, na zona mais estreita,
existe um muro de suporte particular, em pedra (muito alto), que não apresenta
condições de segurança, podendo pôr em causa a segurança de terceiros. Proponho que
o assunto seja remetido à Proteção Civil no sentido de tomar as providências que se
justificam.”
----------Na sequência da vistoria efetuada, o Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística a propor a homologação do Auto de Vistoria distribuído, por fotocópia
pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara.”

18 – REG. 11345/2013: - PRÉDIOS DEGRADADOS – O PRESIDENTE
DA JUNTA DE FREGUESIA DE ABOIM a enviar o ofício relativo ao assunto supra
identificado, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------Os Peritos designados para proceder à vistoria elaboraram o auto distribuído,
por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”
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19 – PROC. GSE INT. 151/2013: - PRÉDIOS DEGRADADOS NA RUA DO
PALITEIRO, N.º 10 - FREGUESIA DE ABOIM – OS PERITOS designados para
proceder à vistoria dos prédios supra identificados, elaboraram o auto distribuído, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”

20 – PROC. GSE INT. 152/2013: - PRÉDIOS DEGRADADOS SITOS NA
AVENIDA DA SR.ª DAS NEVES, N.º 146 – LAGOA / FREGUESIA DE ABOIM –
OS PERITOS designados para proceder à vistoria dos prédios supra identificados
elaboraram o auto distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”

21 – PROC. GSE INT. 153/2013: - PRÉDIOS DEGRADADOS SITOS NA
RUA DA GRACIOLA, N.º 6 – LAGOA / FREGUESIA DE ABOIM – OS
PERITOS designados para proceder à vistoria dos prédios supra identificados
elaboraram o auto distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”
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22 – REG. 6099/2010: - PRÉDIO DEGRADADO SITA NA RUA DA
CUMIEIRA / FREGUESIA DE FAFE – OS PERITOS designados para proceder à
vistoria do prédio supra identificado, elaboraram o auto distribuído, por fotocópia,
pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”

23 – PROC. OP-RDV-37/2013: - VISTORIA EFETUADA AO PRÉDIO
SITO NA TRAVESSA DE S. JORGE, N.º 192 - BLOCO C / FAFE – OS PERITOS
designados para proceder à vistoria do prédio supra identificado, elaboraram o auto
distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o
seguinte teor: “À Câmara.”

24 – COLETIVIDADE DO CONCELHO EM DESTAQUE NO FUTEBOL
POPULAR – O SENHOR VEREADOR, DR. POMPEU MARTINS, a remeter à
Câmara a informação sobre o assunto supra identificado, distribuída, por fotocópia,
pelos Senhores Vereadores, propondo um voto de louvor pelos resultados alcançados.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara.”
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25 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FAFE – O VICE PRESIDENTE,
Área de Markting, a enviar o pedido de subsídio, nos termos do documento
distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador, Eng.º Vítor Moreira, a propor a atribuição de um subsídio
de 3000 euros à ADF, atendendo a que a iniciativa vai realizar-se no âmbito da
geminação de Fafe com Sens.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara.”

26 – REG. 4830/2013: - DIRECTION RÉSEAU ET PARTENARIATS – O
DIRETOR GERAL a enviar o ofício de agradecimento pela presença na inauguração
na Cité Nationale de l´histoire de l’immigration, no dia 14 maio, nos termos do
documento distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, para conhecimento.”

27 – PROTOCOLO – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara o
protocolo tipo com o seguinte teor:
“PROTOCOLO
(No âmbito da autorização concedida no ponto 1 da Introdução ao Plano Plurianual de
2013/2014, aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal em, respetivamente,
26-11-2012 e 14-12-2012)
Entre a Câmara Municipal de Fafe, representada pelo seu Presidente, Dr.º José Manuel
Martins Ribeiro, como 1º outorgante
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E
A Junta de Freguesia de _______________, representada pelo seu Presidente
_______________________________________, como 2º outorgante, nos termos do nº1, do
art.15º, da Lei nº159/99, de 14 de Setembro e da autorização prevista no nº 1, do art, 66º, da Lei
nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº5-A/02, de Janeiro,
É celebrado o presente protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª (Objecto e âmbito)
O presente protocolo refere-se à execução das seguintes infraestruturas:
1- ____________________________________________;
CLÁUSULA 2ª (Valor e Fonte de Financiamento)
O valor do investimento, cuja execução é objeto do presente protocolo, é de €____________,
integralmente suportado pela Câmara Municipal, através da dotação da rubrica do Plano
Plurianual de Investimento, projeto / ação 18/2013.
CLÁUSULA 3ª (Competências)
1 - Compete à Junta de Freguesia, por administração direta, ou por outra forma, a execução da
obra, assumindo total responsabilidade pela mesma.
2 - Compete à Câmara Municipal disponibilizar técnicos e os meios indispensáveis à
fiscalização da obra, competindo à Junta comunicar sempre o início dos trabalhos.
CLÁUSULA 4ª (Prazos de Execução)
As obras deverão ser executadas durante o ano de 2013.
CLÁUSULA 5ª (Execução Financeira)
O montante total atribuído é de €____________, a transferir para a Junta de Freguesia, da
seguinte forma:
50% - Após o início dos trabalhos;
50% - Após a conclusão da obra.
Caso haja alguma irregularidade detetada, a verba final ficará retida até à boa execução dos
trabalhos.
O presente protocolo tem suporte financeiro pelo caimento n.º __________ e compromisso
n.º________________ .
CLÁUSULA 6ª (Trabalhos a Mais ou Imprevistos)
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Não serão objecto de comparticipação os trabalhos a mais ou imprevistos que eventualmente
surjam, mantendo-se inalterável o montante aqui definido.
CLÁUSULA 7ª
A Junta de Freguesia de ___________ responsabiliza-se pela colocação da placa identificativa
do investimento, a qual deve obedecer ao modelo anexo e deverá permanecer desde o início da
obra até à verificação da sua conclusão.”

28 – AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA BANDA DE
GOLÃES – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara.

29 - “BENEFICIAÇÃO DO CM 1657 E RUA DO CASAL – MEDELO” –
CEDÊNCIA DE TERRENO DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA – HERDEIROS
DE ROSA OLIVEIRA E ARTUR FREITAS FONSECA – Na sequência da
deliberação tomada na reunião ordinária realizada em 09-05-2013, o Senhor Presidente
a remeter à Câmara as plantas distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.

30 – QUIOSQUE SITO NA RUA JOSÉ SUMMAVIELLE SOARES – A
TÉCNICA SUPERIOR, DR.ª ASSUCENA MARINHO, prestou a informação sobre
o assunto supra identificado, com o seguinte teor:
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“O prazo para pagamento das taxas referentes à ocupação do quiosque já
terminou no final de março, processo nº 83/PUB/11 e de acordo com a inf. da PM o
quiosque encontra-se encerrado.”
----------O

Diretor

do

Departamento

Administrativo

Municipal

a

propor

a

denúncia/resolução da atribuição.
Propõe, ainda, que seja atribuída nova exploração do quiosque supra
mencionado e do Quiosque sito na Rua dos Bombeiros, pelo valor de 500,00 euros, pelo
período de 3 anos, nos termos e condições do Regulamento para a exploração/ocupação
de Quiosques – Via Pública.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara.”

31 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2013 – ADITAMENTO DE
NOVOS LUGARES – O Senhor Presidente a remeter à Câmara a proposta de alteração
nos termos dos documentos distribuídos, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.

32 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A
OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE
TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO – TÉCNICO SUPERIOR –
ARQUITETO – DPOM – A CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO prestou a informação distribuída, por
fotocópia pelos Senhores Vereadores.
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----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À
Câmara, propondo-se que mande abrir o respetivo concurso.”

33 – 3.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – 2013 –
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO, PPI E PAM – O SENHOR PRESIDENTE a
remeter à Câmara, propondo que aprove a 3.ª modificação nos termos dos documentos
distribuídos, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.

34 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara a
Proposta relativa ao Regulamento do Programa Municipal para a Melhoria de Habitação
de Agregados Familiares Carenciados distribuída, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores.

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA
Foi dispensada a leitura da ata por cada um dos presentes ter tomado, individualmente,
conhecimento dos assuntos incluídos na Ordem do Dia que lhes foi entregue, tendo a mesma
sido aprovada, por unanimidade, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 92º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
E, para constar, se lavrou a presente minuta que, por mim, Manuel Joaquim Gonçalves da
Costa, Diretor do Departamento Administrativo Municipal, vai ser assinada conjuntamente com
o Senhor Presidente.
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