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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

21/04/2011 

 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA: Dr. José Manuel Martins Ribeiro 

 

VEREADORES PRESENTES:��

Parcídio Cabral de Almeida Summavielle 

Antero Silva Oliveira Barbosa Fernandes 

Vítor Manuel Freitas Moreira 

Helena Marta de Oliveira Lemos 

Joaquim Magalhães 

Pompeu Miguel Noval da Rocha Martins 

Leonel Leite Sousa de Castro 

Pedro Manuel Freitas Gonçalves  

 

SECRETARIOU: Dr. Manuel Joaquim Gonçalves da Costa, Director do Departamento 

Administrativo Municipal 

 

HORA DE ABERTURA: 10h00 

 

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 12h00 

 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: 

- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: � 543283,96 
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- OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: � 1 438.110,23 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Iniciou o período da Antes da Ordem do Dia o Senhor Vereador Dr. Parcídio 

Summavielle, eleito pela Lista “Independentes Por Fafe”: 

- Alertou para a existência de uma placa esquecida junto ao Palacete, referente à obra 

realizada na Rua José Cardoso Vieira de Castro; 

- Sugeriu que se fiscalizasse a abertura de passagens para a pista de cicloturismo; 

- Alertou para a prevenção de fogos florestais; 

- Solicitou esclarecimentos sobre o pedido de subsídio efectuado pelo piloto Daniel 

Ribeiro, questionando, ainda, se iria ser atribuído algum subsídio para a modalidade de 

rally; 

- Solicitou, ainda, esclarecimentos sobre o licenciamento da praia fluvial de Medelo, 

uma vez que era do seu conhecimento que não tinha sido requerido licenciamento junto 

da ARHNORTE; 

 

Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Vereador Joaquim Magalhães, eleito 

pela Lista “Independentes Por Fafe”, para solicitar esclarecimentos sobre a situação 

do arrelvamento dos campos de futebol e concretamente sobre a legalização do campo 

de futebol de Silvares. 

 

De seguida, interveio o Senhor Vereador, Dr. Leonel Castro, eleito pela Lista 

“Independentes Por Fafe”: 

- Na sequência da requalificação da Avenida das Forças Armadas, solicitou 

esclarecimento no sentido de saber se as árvores que estavam a ser removidas iriam ser 

recolocadas ou se iriam ser plantadas árvores novas; 

- Denunciou a existência de uma fonte de poluição no lugar de Canto, freguesia de 

Revelhe. 

 

Posteriormente usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves, eleito 

pela Coligação “Juntos Por Fafe”: 

- Solicitou esclarecimentos sobre a redução de energia eléctrica no concelho e qual o 

critério utilizado para a programação do horário de funcionamento; 

- Solicitou esclarecimentos sobre o valor de publicidade pago pela pelos hipermercados 

existentes no concelho; 

- Solicitou, ainda, esclarecimentos sobre a constituição de Mega-Agrupamentos no 
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concelho de Fafe; 

- Teceu comentários sobre a falta de meios nos hospitais que têm consequências directas 

nos doentes; 

- Pronunciou-se sobre as Parcerias Público Privadas, dando conta da sua posição 

desfavorável relativamente a esse assunto. 

 

De seguida, tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. Pompeu Martins para fazer o 

ponto de situação sobre o arrelvamento dos campos de futebol. 

 

Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vereador, Eng.º Vítor Moreira, para 

prestar os seguintes esclarecimentos: 

- Sobre o assunto relativo ao pedido de subsídio por Daniel Ribeiro, confirmou que a 

Câmara não ia atribuir o subsídio solicitado; 

- Sobre as árvores que estavam a ser removidas no âmbito da execução da obra na Av.ª 

das Forças Armadas, afirmou que algumas iriam ser recolocadas, mas que iam ser 

estudados outros tipos de árvores novas para lá colocar; 

- Explicou, ainda, os critérios utilizados nos cortes de energia. 

 

Posteriormente usou da palavra a Senhora Vereadora, Eng.ª Helena Lemos, para 

prestar esclarecimentos sobre a poluição existente no lugar do Canto, freguesia de 

Revelhe, explicando que a empresa iria fazer a ligação das águas à rede pública. 

 

De seguida, interveio o Senhor Vereador Dr. Antero Barbosa, para prestar 

esclarecimentos sobre os Agrupamentos existentes no concelho e o funcionamento dos 

Mega Agrupamentos. 

 

Por fim, tomou a palavra o Senhor Presidente para prestar os restantes 

esclarecimentos, afirmando que iria mandar averiguar as aberturas de acessos junto à 

pista de cicloturismo, assim como a situação de licenciamento da Praia fluvial de 

Medelo. 

 

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES 

TOMADAS 

 1 - REG. 1607/2011: - PROTOCOLO PARA O ENQUADRAMENTO DE 

PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
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PERMANENTE – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, propondo a 

renovação do protocolo mencionado em epígrafe, distribuído, por fotocópia, pelos 

Senhores Vereadores. 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RENOVAR. 

 

 2 – ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – A TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL prestou a 

informação sobre o assunto mencionado em epígrafe distribuída, por fotocópia, pelos 

Senhores Vereadores. 

----------A Técnica Superior do Serviço Jurídico emitiu o parecer distribuído, por 

fotocópia, pelos Senhores Vereadores. 

----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara, 

propondo-se o realojamento temporário e como limite até à demolição do prédio, 

devendo fixar-se a renda a pagar logo que seja beneficiário do RSI ou de qualquer 

outro rendimento.” 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O 

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE. 

 

 3 – PROC. 115/10.7TAFAF – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à 

Câmara, para conhecimento, o despacho de arquivamento no inquérito supra referido, 

distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores. 

A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO. 

 

 4 – PROC. 961/78: - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE UMA PARCELA 

DE TERRENO LOCALIZADO EM CIMO DE VILA – FORNELOS (EM 

FRENTE À JUNTA DE FREGUESIA) – O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO 
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DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICO a apresentar o relatório 

mencionado em epígrafe, distribuído, por fotocópia pelos Senhores Vereadores. 

----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “1 - À Câmara, 

propondo-se a venda em hasta pública pelo preço base de 112.500,00 euros, com 

lanços mínimos de 500 euros. 

2 – Deve ainda, em sede da revisão do PDM, promover-se a inserção em aglomerado 

do terreno.” 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, REMETER À PRÓXIMA 

REUNIÃO. 

 

5 – PRÉMIO LITERÁRIO A. LOPES DE OLIVEIRA / CÂMARA 

MUNICIPAL DE FAFE – ESTUDOS HISTÓRICO-SOCIAIS DE ÂMBITO 

LOCAL OU REGIONAL (2009-2010) – O Coordenador do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude prestou a informação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores 

Vereadores. 

----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.” 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR. 

 

 6 – PROTOCOLO – RECONSTITUIÇÃO DAS PARÓQUIAS DE FAFE – 

O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E 

JUVENTUDE prestou a informação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores 

Vereadores. 

----------O Senhor Vereador, Dr. Pompeu Martins, exarou no processo o seguinte 

despacho: “Concordo com a continuação deste trabalho, devendo-se, dado o momento 

de restrição, manter o valor sem qualquer ajuste à inflação.” 

----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.” 
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A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS 

DO PROPOSTO PELO SENHOR VEREADOR. 

 

 7 – REG. 2053/2011: - ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR MONTE – PEDIDO 

DE APOIO – O REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO a solicitar apoio para a 

deslocação do Rancho à Suíça, conforme documento distribuído, por fotocópia, pelos 

Senhores Vereadores. 

----------O Senhor Vereador, Dr. Pompeu Martins, exarou no processo o seguinte 

despacho: “À Câmara, propondo-se a atribuição de 1500,00 euros de subsídio 

extraordinário para esta actividade.” 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O 

PROPOSTO PELO SENHOR VEREADOR. 

 

     APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

Foi dispensada a leitura da acta 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 redacção 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, Director do Departamento 

Administrativo Municipal, vai ser assinada conjuntamente com o Senhor Presidente.  


