REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM
09/10/2008

PRESIDENTE DA CÂMARA: Dr. José Manuel Martins Ribeiro

VEREADORES PRESENTES:
Antero Silva Oliveira Barbosa Fernandes
Pedro Manuel Freitas Gonçalves
Parcídio Cabral de Almeida Summavielle
Vítor Manuel Freitas Moreira
José Augusto Pereira Rodrigues

VEREADORES AUSENTES: Prof. Manuel Armando Salgado Santos

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

HORA DE ABERTURA: 09h30

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 10h30

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
-

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 80 124,99

-

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 1 627 556,42
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ANTES DA ORDEM DO DIA
Iniciou o período de intervenções o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves:
- Pediu desculpa por não ter comparecido às Comemorações alusivas ao 5 de Outubro,
justificando a sua ausência;
Ainda sobre as comemorações, mais concretamente sobre a intervenção do Senhor
Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Dr. Eduardo Cabrita, relativo à
acessibilidade dos Serviços aos munícipes, salientou, uma vez mais, a importância da
informatização dos Serviços e respectiva disponibilidade na Internet;
- Comentando a situação actual de crise económica, referenciou que a Câmara não
deveria dar continuidade ao processo das Parcerias Público-Privadas, devendo aguardar.
Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Parcídio
Summavielle:
- Pediu desculpa por não ter comparecido às Comemorações alusivas ao 5 de Outubro,
justificando a sua ausência;
- Pediu informações relativas ao processo de obras particulares n.º 557/PC/97;
- Comentou a situação actual de crise económica;
- Por fim, alertou para a existência de algumas anomalias ao longo do percurso da Pista
de Cicloturismo, algumas provocadas pelas chuvas.
De seguida, tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. José Rodrigues:
- Pediu desculpa por não ter comparecido nas comemorações alusivas ao dia 5 de
Outubro, justificando a sua ausência;
- Alertou para a existência de estacionamento indevido junto ao passeio existente ao
lado da Escola Primária existente perto da Igreja Matriz que dificulta a passagem do
trânsito;
- Ainda sobre dificuldades de trânsito, focou duas outras situações provocadas pelas
obras existentes nas estradas de Queimadela e Moreira do Rei.
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Por fim, tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para responder
às questões colocadas:
- Sobre as parcerias Público-Privadas, afirmou que o concurso estava a decorrer e que
no devido momento, mais concretamente, aquando da vinda do processo à reunião de
Câmara, conversariam sobre o assunto;
- Prestou as informações solicitadas sobre o processo de obras particulares;
- Sobre os alertas efectuados relativos ao trânsito e à pista de Cicloturismo, disse que
iria verificar no sentido de solucionar os problemas existentes.

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES
TOMADAS

Neste momento, ausentou-se da reunião o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves.

1 – PROPOSTA – O SENHOR VEREADOR, ENG.º VITOR MOREIRA,
apresentou a proposta com o seguinte teor:
“Tem, desde há anos, a Junta de Freguesia de Queimadela, insistido através de
ofícios vários, na rectificação e pavimentação do caminho de acesso ao lugar de Repulo.
Trata-se de um caminho que permite o acesso ao lugar de Repulo e ainda ao de
Pontido, ambos da freguesia de Queimadela e que estão próximos da Barragem.
Assim:
Considerando o interesse que a Junta tem demonstrado na requalificação deste
caminho e da sua disponibilidade para o executar;
Considerando que no lugar de Pontido está um grupo privado a terminar a
requalificação, transformando-o numa zona de interesse turístico importante para o
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concelho, que engloba a construção de um restaurante e ainda 5 casas para alojamento
em espaço rural;
Proponho:
Que a Câmara Municipal de Fafe faça um aditamento ao protocolo com a Junta
de Freguesia de Queimadela acrescentando: – Rectificação e Pavimentação do acesso a
Repulo/Pontido, pelo valor de € 63 000,00.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
propondo que concorde e reforce o Protocolo.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

2 – PROC. 85/05: - DELIBERAÇÕES DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL REALIZADA EM 26-09-2008 – O SENHOR PRESIDENTE a
remeter à Câmara, para conhecimento e mandar executar as deliberações constantes da
relação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE CONCORDAR COM O
PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

3 – REG. 11213/08: - CRIAÇÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DO AVE – CIMAVE – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, para
apreciação e posterior remessa à Assembleia Municipal dos Estatutos da CIMAVE e do
modelo da deliberação a tomar pela Câmara Municipal, em relação distribuída, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR E REEMTER À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
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4 – PROTOCOLO DE INVESTIMENTO CELEBRADO COM A JUNTA
DE FREGUESIA DE ARMIL – O SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara o
protocolo aprovado e ratificado pela respectiva Junta e Assembleia de Freguesia,
distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

5 – PROC. BC / 08: - JUNTA DE FREGUESIA DE ESTORÃOS – A
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA a enviar o ofício distribuído, por
fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
---------- O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “Ao DPGU para
informar, com urgência, da viabilidade de construção anexa.”
----------O Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística prestou a
informação com o seguinte teor:
“A operação urbanística é viável, devendo respeitar o alinhamento já definido
para aquela via (10.00m à berma) e respeitar os parâmetros urbanísticos do PDM.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “Concordo,
nestas condições. Ao DOM. À Câmara para aprovação.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS
DO PARECER TÉCNICO.

6 – REG. 11137/08: - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – JUNTA DE
NÚCLEO DE FAFE – O CHEFE DO NÚCLEO a enviar o ofício com o seguinte
teor:
“A Junta de Núcleo de Fafe do Corpo Nacional de Escutas vem, por este meio e
ao abrigo do protocolo celebrado por esta Junta e por V. Ex.a, relativo ao apoio
monetário para aquisição de viaturas para Agrupamentos, enviar comprovativos do
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cumprimento por parte do Agrupamento n.º 964 de Estorãos, das normas protocoladas
pelas partes.
Solicito a V. Ex.a a maior brevidade possível do desbloqueamento da verba, para
que este Agrupamento possa cumprir com os compromissos assumidos na compra da
viatura e desenvolver as acções protocoladas com a Junta de Freguesia.”
----------O Senhor presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara
propondo-se que aprove e mande pagar.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O
PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.
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-

REG.

10816/08:

-

HABITAÇÃO

SITA

NO

CONJUNTO

HABITACIONAL DA CUMIEIRA – ALBERTO FREITAS NOVAIS a enviar o
requerimento com o seguinte teor:
“Serve a presente para, na qualidade de proprietário de uma habitação no Bairro
da Cumieira, vir junto de V. Ex.a informar da minha disponibilidade para vender à
autarquia, pelo valor de € 30 000,00, o meu apartamento de tipologia T3 que é o valor
que tenho conhecimento que estão a pagar por apartamentos iguais.”
----------O Chefe de Divisão de Gestão Urbanística prestou a informação com o seguinte
teor: “Propõe-se, como para as restantes situações, o valor de € 30 000,00, dado tratarse de um T3, registando-se que o apartamento foi sujeito a obras de remodelação
profundas nos últimos anos.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
propondo-se que adquira pelo valor proposto, a pagar em Janeiro/2009.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O
PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.
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8 - PEDIDO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES – RUI PEDRO
PEREIRA RIBEIRO LEITE CUNHA E ANABELA TEIXIERA CARVALHO a
enviarem os requerimentos distribuídos, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.”
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

9 – PROCESSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS – O SENHOR
PRESIDENTE a remeter à Câmara a relação dos processos mencionados em epígrafe,
distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.
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–

VIABILIDADE

DE

CONSTRUÇÃO

DE

HABITAÇÃO

UNIFAMILIAR – O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO
E GESTÃO URBANÍSTICA prestou a informação com o seguinte teor:
“Na sequência das obras de requalificação da Rua da Madeira poderá viabilizarse a construção de uma habitação unifamiliar na parcela de terreno assinalada na planta
anexa e pertença ao Sr. José Vaz, localizada no gaveto das Ruas de Angola e Madeira,
desde que sejam consideradas as excepções previstas na alínea b) do n.º 1 do art.º 54º do
Regulamento do PDM, dada a reduzida dimensão da parcela e a sua localização em
zona consolidada e se proceda à sua desanexação.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
propondo-se que concorde.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR NOS
TERMOS DO PARECER TÉCNICO.
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11 – PRÉMIO DE HISTÓRIA LOCAL “CÂMARA MUNICIPAL DE
FAFE – 8.ª EDIÇÃO” – O Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Desporto
prestou a informação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador Dr. Antero Barbosa Fernandes exarou no processo o
seguinte despacho: “À Câmara, propondo que o Júri seja composto pelos seguintes
historiadores: - Dr. Coimbra, Dr. João Carlos Pascoinho e Dr. Daniel Bastos.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O
PROPOSTO PELO SENHOR VEREADOR.

12 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUES – O CHEFE DE
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO prestou a informação
distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------A Chefe de Divisão de Gestão Financeira prestou a seguinte informação: “Nos
termos da deliberação do executivo o “apoio” foi concedido à Corporação Fabriqueira
pelo que, salvo melhor opinião, não podem os Serviços alterar a entidade, sem
deliberação do executivo nesse sentido.”
----------o Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara, na
5.ª Feira, propondo-se que aprove o aqui proposto.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM
PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

13 – OFÍCIO DO CCSDT – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA BENEFÍCIOS
SOCIAIS A FUNCIONÁRIOS – A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E ACÇÃO SOCIAL prestou a informação
com o seguinte teor:
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“Em referência ao assunto acima mencionado e na sequência do determinado por
V. Ex.a, consultou-se novamente o CCSDT no sentido de verificar os documentos com
o objectivo de encerrar contas a 30/06/2008, no relativo a comparticipações de saúde.
Nesta conformidade, face às contas anexas ao pedido verifica-se que o montante
solicitado e necessário para o encerramento a 30/06/2008 é de 9.250,11, resultante do
somatório do saldo transitado de 2007 (-5.576,44€), adicionado do subsídio já
concedido no ano em curso (25.000,00€) e deduzido das despesas já pagas este ano
(20.425,35€) e englobando ainda as despesas a pagar (ainda pertencentes ao 1.º semestre
deste ano (8.248,32€).”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara,
amanhã, propondo-se que concorde e aprove.”
A CÂMARA DELBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

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.
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