REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM
11/09/2008

PRESIDENTE DA CÂMARA: Dr. José Manuel Martins Ribeiro

VEREADORES PRESENTES:
Dr. Antero Silva Oliveira Barbosa Fernandes
Dr. Pedro Manuel Freitas Gonçalves
Dr. Parcídio Cabral Almeida Summavielle
Dr. José Augusto Pereira Rodrigues
Eng. Vitor Manuel Freitas Moreira

VEREADORES AUSENTES: Prof. Manuel Armando Salgado Santos, ausente por
motivo de férias e a quem a Câmara justificou a falta.

SECRETARIOU: Dr.ª Verónica Silva Oliveira, Técnica Superior Assessora

HORA DE ABERTURA: 11h00

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 12h30

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
-

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 265 613,40

-

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 1 569 922,19
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ANTES DA ORDEM DO DIA
Iniciou o período de intervenções o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves.
- Relativamente aos cartões de estacionamento, sugeriu que a um cartão correspondesse
mais do que uma matrícula, desde que fosse o mesmo titular.
- Felicitou a Câmara relativamente 70ª Volta a Portugal, nomeadamente, pela etapa de
Fafe salientando que era uma grande aposta, atendendo à difusão da imagem da cidade
nos meios de comunicação social.
- Quanto à atribuição de subsídios, afirmou que estavam a ser concedidos cada vez mais
tarde, o que dificultava a assumpção das despesas por parte dos clubes.
- Sobre o IMI, sugeriu que a Câmara baixasse a taxa actualmente aplicada, à semelhança
do Município de Braga.
- Referindo-se às parcerias público-privadas, afirmou que era sua convicção que o
aproveitamento dos terrenos do parque de desportos daria para construírem um novo, de
raiz.
- Salientando a questão de insegurança que actualmente se faz sentir em Portugal,
solicitou que o Presidente da Câmara intercedesse junto das autoridades no sentido
destas reforçarem a vigia e o patrulhamento de forma a evitar o clima de medo
instalado.
Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. Parcídio Summavielle.
- Sugeriu a alteração da gestão de tempos dos semáforos colocados junto ao “paredes”,
atendendo que actualmente está a gerar congestionamento do trânsito.
- Sugeriu a aplicação de equipamentos nos balneários do Pavilhão Multiusos para a
colocação de gel de banho/sabonete e champô.
- Relativamente à morte ocorrida no Tribunal de Fafe, solicitou que lhe fosse dado
conhecimento da existência de alguma informação quanto aos processos em curso, os
quais irão apurar responsabilidades.
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- Solicitou esclarecimentos acerca dos motivos pelos quais se têm formado grandes filas
e assistido a algumas discussões junto à Indáqua,
- Relativamente à alteração ao PDM, solicitou informação acerca da situação do
processo.
- Quanto às margens do Rio Ferro, perguntou sobre a actual situação do projecto do Rio
Ferro, apresentado em tempos, pelo DPGU.
- Tentou sensibilizar a Câmara para a possibilidade de serem atribuídos subsídios aos
clubes em função dos atletas inscritos.
- Fez uma breve alusão aos lucros resultantes das descidas do petróleo.
- Relativamente ao nível de insegurança que se tem sentido a nível nacional, apontou o
dedo aos magistrados, para aquilo a que se tem vindo a assistir, porquanto, actualmente,
o criminoso não é punido.
De seguida, usou da palavra o Senhor Dr. José Rodrigues.
- Afirmou que, conforme tem sido apanágio da Câmara, o concelho de Fafe foi
divulgado na Volta a Portugal.
- Constatou que a Barragem de Queimadela tem sido mal aproveitada, nomeadamente,
quanto ao funcionamento do bar, que no presente momento não é um espaço agradável.
- Relativamente ao Parque de Campismo, informou ter-se constatado que tinha havido
uma má afluência, sendo necessário fazer algumas obras, designadamente, abrir uma
loja de conveniência para as pessoas poderem adquiri os produtos necessários durante a
sua permanência, evitando a deslocação às grandes superfícies.
- Solicitou esclarecimentos acerca da questão do elevador do Jardim do Calvário.
- Fez uma breve referência à falta de segurança existente, consequência do elevado grau
de criminalidade a nível nacional.
Terminadas as intervenções, tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para
prestar os esclarecimentos solicitados:
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- Relativamente aos subsídios aos clubes, reconheceu que no ano em curso tinha havido
atrasos nos pagamentos.
- Quanto às questões políticas, designadamente, os apoios aos clubes e o IMI, referiu
que gostaria que essas questões fossem debatidas aquando da discussão do Plano e
Orçamento.
- Sobre as parcerias público-privadas, ao estádio e venda de terrenos, esclareceu que a
Câmara, por razões estratégicas, retirou da parceria a questão dos equipamentos e
eventuais mais-valias advindas da venda dos terrenos do parque municipal, referindo
que será apresentada uma proposta à Câmara acerca do fim a dar àqueles terrenos.
- Relativamente à questão da segurança/insegurança, e mesmo reconhecendo que não
estamos, de forma alguma, nas condições da América Latina, admite que nos últimos
meses foram introduzidos alguns factores a que não estávamos habituados, dando o
exemplo os disparos ocorridos, há dias, no interior de uma esquadra.
Afiançou que em Fafe não tem havido grande criminalidade e que por outro lado, face à
instalação do novo destacamento da GNR e Brigada de Trânsito, no próximo ano, a
segurança será reforçada.
- Relativamente aos semáforos no “paredes”, afirmou que esta é uma questão que tem
apreciado e à qual estava atento.
- Quanto à Indáqua, informou que desconhece o que terá acontecido.
- No que concerne ao PDM, informou que a sua alteração deverá ser submetida a
discussão pública, no final do ano.
- Relativamente aos balneários do Multiusos mencionou que os equipamentos em falta
irão ser colocados.
- Quanto ao corredor verde, referiu que gostaria de iniciar a rede de projectos ainda este
ano, porém o projecto ainda não estava concluído.
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- Acerca da Barragem de Queimadela, referiu estarem a ser negociadas algumas
soluções para o local.
- Finalizou, afirmando que, relativamente ao elevador, já tinham tomado posse
administrativa da obra, e aguardavam que as empresas apresentassem prazos para
entregar os materiais, de forma a concluírem os trabalhos.

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES
TOMADAS

1 – CIRCUITO INTEGRADOR DE REDES DE FAFE - PROTOCOLO - O
SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara o protocolo relativo ao assunto
mencionado em epígrafe, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UANNIMIDADE, APROVAR.

2 – PROTOCOLOS DE INVESTIMENTO CELEBRADOS COM AS
JUNTAS DE FREGUESIA DE CEPÃES, QUINCHÃES E SILVARES S.
CLEMENTE, S. GENS, GONTIM, FAREJA, VINHÓS E ARÕES ST.A
CRISTINA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara os protocolos
aprovados e ratificados pelas respectivas Juntas e Assembleias de Freguesia,
distribuídos, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

3 – CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO COM A SERURB – A
TÉCNICA SUPERIOR, DR.ª VERÓNICA OLIVEIRA, prestou a informação com o
seguinte teor:
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“Reportando-me ao despacho exarado pelo Senhor Director do DAM, em 02-072008, e após consulta do processo existente no DAM, cumpre-me informar que o
contrato de concessão, outorgado entre a AMAVE e a “SERURB – Serviços Urbanos,
Lda” (transmitido para a SUMA, conforme informação do Senhor Dr. Costa, de 26-062007), foi celebrado por 15 anos, a contar de 01-10-94.
Cumpre-me, ainda, referir que, caso o aludido contrato não seja denunciado com
a antecedência mínima de 1 ano, o mesmo será prorrogado por mais 5 anos.
Atento o atrás exposto, afere-se que o contrato mantém-se em vigor até ao dia
01-10-2009 e poderá ser denunciado até 01-10-2008.
Caso a denúncia não seja efectuada até aquela data, o contrato é prorrogado por
mais 5 anos.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
propondo-se que se comunique à SUMA, nos termos do contrato, a denúncia para o seu
final, encarregando o Senhor Vereador Victor Moreira de, no prazo de 30 dias, propor
a forma de organização/execução futura dos serviços, na sua totalidade.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

4 – 6.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS/2008 – A CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
a apresentar os documentos relativos ao assunto mencionado em epígrafe, distribuídos,
por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “Atendendo à
urgência que decorre do encerramento da candidatura da EN 311, cujo relatório final
tem que ser hoje apresentado, bem como às despesas de educação inerentes ao início
do ano escolar, aprovo a alteração presente, nos termos legais. À Câmara para
ratificar.”
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A CÂMARA DELIBEROU, POR MAIORIA, COM AS ABSTENÇÕES DOS
SENHORES

VEREADORES

DR.

PEDRO

GONÇALVES,

DR.

JOSÉ

RODRIGUES E DR. PARCÍDIO SUMMAVIELLE, RATIFICAR.
5 – PROC. BC / 2008: JUNTA DE FREGUESIA DE ABOIM – O
PRESIDENTE DA JUNTA a remeter o ofício com o seguinte teor:
“Dado que esta Escola vai encerrar neste ano lectivo, sendo os alunos
transferidos para Revelhe, vem esta Junta manifestar interesse em adquirir o edifício,
como vem sendo hábito por parte do Município em relação a outras escolas que
encerraram noutras freguesias, para ali ser instalado o Museu do Moinho de Vento de
Aboim e possivelmente a sede da Junta de Freguesia, dado se tratar de um edifício
recentemente recuperado, com melhores condições que a actual Sede da Junta, passando
esta para Sede da Associação Desportiva e Cultural de Aboim.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR E REMETER À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.

6 – NATAÇÃO – O TÉCNICO SUPERIOR DE DESPORTO prestou a
informação com o seguinte teor:
“Serve o presente para informar V. Ex.a que a atleta Fafense Diana Durães, a
representar actualmente o Foca Clube de Natação de Felgueiras, sagrou-se: – Campeã
Nacional de 400m estilos; - Vice-Campeã Nacional nos 200, 400 e 800 metros livres e,
3.ª classificada nos 200 metros mariposa, arrecadando uma medalha de ouro, três de
prata e uma de bronze. Conquistou, ainda, durante a época vários títulos regionais.
Informo, ainda, que os atletas fafenses, representantes da Associação Desportiva
de Fafe: David Xavier Cunha, Ana Rita Freitas e Beatriz Magalhães Sampaio,
participaram no Campeonato Nacional conquistando classificações de relevo.”
7

----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara para
conhecimento e manifestar o seu apreço e regozijo pelos êxitos alcançados pela Diana
Durães, bem como encarregar o Senhor Vereador Dr. Antero de promover a adequada
distinção na Festa do Desporto.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O
PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

7 – TROFÉU DISCIPLINA “NÃO À VIOLÊNCIA – VIVA O
DESPORTO” – O CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO a apresentar a lista dos clubes vencedores do troféu mencionado em
epígrafe, relativamente à época desportiva de 2007/2008, em relação distribuída, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador Dr. Antero Barbosa exarou no processo o seguinte
despacho; “À Câmara, para aprovação.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

8 – PRÉMIO DESPORTIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE – O
SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara a relação das equipas que se
distinguiram na época desportiva de 2007/2008, distribuída, por fotocópia, pelos
Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO
DE 1000,00 EUROS PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA
PICA (SENIORES MASCULINOS), 750,00 EUROS PARA A ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA DE FAFE (JUNIORES MASCULINOS) E 1500,00 EUROS PARA
O ANDEBOL CLUBE DE FAFE (€750,00 PARA OS JUVENIS MASCULINOS E
€750,00 PARA OS JUNIORES MASCULINOS).
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9 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara a proposta
relativa ao fornecimento de refeições pela cantina do Agrupamento de Escolas Padre
Joaquim Flores, em relação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

10 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara a
proposta relativa ao fornecimento de refeições pela cantina do Agrupamento de Escolas
de Silvares, em relação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

11 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara a
proposta relativa ao fornecimento de refeições pela cantina do Agrupamento de Escolas
Prof. Carlos Teixeira, em relação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

12 – PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara uma
proposta de atribuição da medalha de Prata de Mérito Concelhio ao Mestre Miguel
Monteiro, nos termos do documento distribuído, por fotocópia, pelos Senhores
Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

13 - PROPOSTA – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara uma
proposta de atribuição da medalha de Prata de Mérito Concelhio à Professora Doutora
Maria Beatriz Rocha-Trindade, nos termos do documento distribuído, por fotocópia,
pelos Senhores Vereadores.
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A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

14 – PROPOSTA – OS SENHORES VEREADORES DR. PEDRO
GONÇALVES E DR. JOSÉ RODRIGUES apresentaram a proposta distribuída, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
hoje”.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

15 – DESPACHO N.º 52/2008: - O SENHOR PRESIDENTE a remeter à
Câmara, para conhecimento, o despacho relativo à nomeação de Rui Pedro Ribeiro
Valente para o cargo de Comandante Operacional Municipal, nos termos do documento
distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

16 – VOTO DE CONGRATULAÇÃO – O SENHO PRESIDENTE a remeter
à Câmara, para conhecimento, o e-mail de agradecimento, enviado pelo escritor João
Ubaldo Ribeiro, relativo ao voto de congratulação aprovado pela Câmara, na sequência
da atribuição do prémio Camões ao escritor.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

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
10

foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. E, para constar, se lavrou a presente
minuta que, por mim, Verónica Silva Oliveira, Técnica Superior Assessora do
Departamento Administrativo Municipal, vai ser assinada conjuntamente com o Senhor
Presidente.
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