
REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL,  REALIZADA  EM

07/05/2009

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

Manuel Armando Salgado Santos

SECRETARIOU: Dr.ª Verónica Silva Oliveira, Técnica Superior 

HORA DE ABERTURA: 09h30

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 12h30

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 113 283,41
- OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 1 514 595,61

ANTES DA ORDEM DO DIA

Iniciou o período de intervenções o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves:
 -  Solicitou  esclarecimentos  acerca  do  ordenamento  das  roulottes  junto  à  Escola

Montelongo, afirmando que não deixava de ser curioso que o outdoor do PSD tenha

ficado completamente tapado, quando o do PS ficou liberto;
- Acerca da Naturfafe, fez um reparo relativamente ao facto do relatório de contas ter

sido apresentado ao Conselho Fiscal, a fim de ser assinado, no mesmo dia da reunião da
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Assembleia  Geral,  impedindo,  dessa  forma,  que  o  documento  fosse,  previamente,

analisado;
-  Quanto  ao  Cine-Teatro,  designadamente,  no  que  diz  respeito  à  sua  inauguração,

solicitou  esclarecimentos  acerca  da  forma  como  foram  efectuados  os  convites,  e

designadamente, se haviam sido convidados os antigos proprietários; 
- Teceu, ainda, alguns comentários, mais concretamente: 

-  Que  tinha  gostado  da  inauguração,  pese  embora  as  cadeiras  fossem

desconfortáveis; 
- Que tinha registado, positivamente, a grande afluência de público;
- Que lamentava o sucedido com a distribuição dos bilhetes do espectáculo “Os

Maias”.
- Relativamente à Escola Secundária e às notícias relatadas  na imprensa,  considerou

inaceitável  a  forma  como  a  Inspecção  Geral  de  Educação  actuou  aquando  da  sua

permanência na Escola.
- Quanto à eleição para o cargo de Director, mencionou que o PSD, ao contrário do que

constava, não apoiava nenhuma lista.
- Finalizou, afirmando que Fafe deveria continuar a exigir a comparticipação do Estado

pelas obras do Cine-Teatro.

Seguidamente, interveio o Senhor Dr. Parcídio Cabral Summavielle:
- Alertou para duas situações relativas ao saneamento: 

1. O  cheiro  desagradável  que,  por  vezes,  se  faz  sentir  no  Parque  da

Cidade,  no  sentido  descendente  do  lado  da  Escola  de  Trânsito,

solicitando  esclarecimentos  acerca  das  acções  previstas  e  respectivos

timings;
2. As escorrências, quase diárias, existentes na pista de cicloturismo, no

final da recta.
- Alertou para o facto de, junto à Rotunda do Picotalho, na passagem pedonal existir

gradeamento por colocar;
-  Aplaudiu a actuação da Polícia  Municipal  por  ter  ajudado a agilizar  o trânsito  na

cidade;
-  Sobre  os  transportes  urbanos  referenciou  ter  constatado  que  as  “camionetas”

continuam vazias e que as empresas continuam a enviar o refugo para fazerem esse tipo

de  serviço,  o  que  transmite  uma  má  imagem,  dando  origem  a  comentários

desagradáveis;
- Solicitou esclarecimentos acerca do sucedido com o elevador do Jardim do Calvário;
- Quanto ao Cine-Teatro:

-  Afirmou  ter  sido  emocionante  a  sua  inauguração,  no  dia  25  de  Abril,

salientando a importância  da data  escolhida  para a inauguração,  atendendo à

ligação  do  Cine-Teatro  às  lutas  anti-fascistas,  tendo  ainda  felicitado  o  livro

publicitado pelo Dr. Artur Coimbra;
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- Felicitou a Câmara por a obra não ter tido qualquer derrapagem (de tempo ou

monetária);
- Referenciou, ainda, que a Câmara deveria observar o caso do Cine-Teatro de

Vila Real, atendendo a que é um caso de sucesso;
- Alertou para o facto de, nas traseiras do edifício, junto ao pavilhão desportivo,

existir um canto que se prestava a práticas indevidas, embora reconheça não ser

fácil resolver a situação;
- Quanto às notícias publicadas, afirmou que apenas tinha conhecimento daquilo

que tinha lido,  reconhecendo,  no entanto,  que era importante  que as pessoas

tivessem a noção de que aquele espaço era para todos.
- Terminou salientando que a Câmara poderia ter aproveitado para convidar o

Ministério da Cultura e o Presidente do IPPAR, que é um dos netos do fundador

do Cine-Teatro, aquando da sua inauguração.
- Afirmou, ainda, que havia necessidade de se fazer um investimento na área da

cultura.

De seguida, interveio o Senhor Vereador Dr. José Augusto Rodrigues:
- Propôs que no horário pós-laboral se fechasse o Parque da Cidade ao trânsito para que

as pessoas lá pudessem caminhar;

Tomou  a  palavra  o  Senhor  Vereador  Dr.  Antero  Barbosa  que  prestou

esclarecimentos  relativos  à  Escola Secundária,  tendo,  designadamente,  informado os

presentes  que  a  Inspecção  Geral  de  Educação  esteve  cerca  de  15  dias  na  Escola,

interrogando professores e alunos, e que, segundo informação recolhida, a escolha dos

alunos foi feita  de forma aleatória  e que o Conselho Directivo desconhecia a forma

como os alunos estavam a ser interrogados.

Seguidamente,  tomou a  palavra  o  Senhor Presidente  para  prestar os  seguintes

esclarecimentos:
- Quanto à proibição de trânsito no Parque da Cidade no período pós-laboral, afirmou

que concordava com a proposta  apresentada e  que,  inclusive,  em anos anteriores,  a

mesma já havia sido posta em prática, podendo voltar a repetir-se nos meses de Verão;
-  Relativamente  às  contas  da  Naturfafe,  concordou  com as  observações  do  Senhor

Vereador  Dr.  Pedro  Gonçalves,  reconhecendo  que  não  era  a  primeira  vez  que  tal

acontecia e que para obstar a estas situações iria ser contratado um contabilista.
- Acerca do Cine-Teatro afirmou que não iria tecer  grandes considerações,  referindo

apenas qual o modelo definido para a inauguração, atendendo à limitação em termos de

espaço,  salientando  que  tinham  optado  por  convidar  instituições  e  que  os  antigos
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proprietários não haviam sido convidados,  talvez por falta de lembrança,  embora tal

convite não se justificasse.
-  Relativamente  às  entidades  convidadas,  explicou  que o  convite  apenas  havia  sido

formulado à Delegada do Ministério da Cultura e ao Presidente da CCDRN.
- Quanto ao financiamento da obra relembrou aos presentes ter havido uma perspectiva

de financiamento, já que a candidatura havia sido aprovada em overboking, mas que o

pedido havia acabado por ser indeferido, porquanto a gestora do programa acabou por

considerar que o Município não seria capaz de concluir a obra até ao final do quadro

comunitário.
Apesar do sucedido, esclareceu não ter desistido do financiamento.
- Relativamente à venda de bilhetes para o espectáculo “Os Maias”, esclareceu a forma

como os bilhetes haviam sido postos à venda.
- Informou, ainda, que já estavam em estreita colaboração com o Teatro de Vila Real,

havendo a possibilidade de se aproveitar alguma programação exibida naquele Cine-

Teatro.
-  Relativamente  às  questões  de  saneamento,  esclareceu  que  ia  averiguar  o  que  se

passava na pista de cicloturismo e que relativamente aos cheiros do Parque da Cidade,

afirmou que a situação estava prestes a ser controlada, porquanto a ETAR está a poucos

meses de entrar em funcionamento.
- Relativamente à Rotunda do Picotalho informou que o gradeamento estava prestes a

ser recolocado.
- Sobre os Transportes Urbanos, mencionou que ainda não tinha tido disponibilidade

para  agendar  uma  reunião  com  as  transportadoras,  no  entanto,  oportunamente,  ia

agendar uma reunião no sentido de corrigir as situações apontadas.
-  Quanto  ao  elevador  do  Jardim  do  Calvário,  explicou  o  que  se  tinha  passado

informando que nesta semana, o problema ficaria resolvido.

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES

TOMADAS

1 – PROCESSO DISCIPLINAR – O SENHOR PRESIDENTE a remeter  à

Câmara o Relatório Final distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, REMETER O PRESENTE

ASSUNTO À PRÓXIMA REUNIÃO.

2  –  DELIBERAÇÕES  DA  SESSÃO  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

REALIZADA EM 23/04/2009 – O SENHOR PRESIDENTE a remeter  à Câmara,
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para  conhecimento  e  ordenar  que  seja  dada execução  às  deliberações,  em relação

distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

3  –  MUNDIAL  DE  ENDURO  2009  –  PROPOSTA  –  O  SENHOR

VEREADOR, ENG.º VITOR MOREIRA a apresentar a proposta  distribuída,  por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

4 –  REG. 4932 /2009: - DESPACHO – AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA

DE PROCEDIMENTO DO CONCURSOS PÚBLICO INTERNACIONAL PARA

A ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA O NOVO HOSPITAL DE FAFE – O

SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, para conhecimento, o despacho relativo

ao  assunto  mencionado  em  epígrafe,  distribuído,  por  fotocópia,  pelos  Senhores

Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

5 -  REG.  4921/2009:  -  INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EB DE

QUINCHÃES  –  O  SENHOR  PRESIDENTE a  remeter  à  Câmara,  para

conhecimento,  os  ofícios  enviados  para  a  Junta  de  Freguesia  de  Quinchães  e

Agrupamento de Escolas Carlos Teixeira, relativos ao assunto em epígrafe, e respectivas

respostas, em relação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

6  –  REG.  4941/2009:  -  LOTE  N.º  106  –  ZONA  INDUSTRIAL  DO

SOCORRO – JOSÉ MÁRIO MENDES PIRES a apresentar o plano de pagamento

do lote mencionado em epígrafe, nos termos do documento distribuído, por fotocópia,

pelos Senhores Vereadores.
----------O Serviço de Património prestou a informação com o seguinte teor:

“Com a presente comunicação o Senhor JOSÉ MÁRIO MENDES PIRES, está a

dar cumprimento ao despacho de V.ª Ex.ª, (N.º 3, do Roteiro, n.º 3673/2009), no que
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concerne ao pagamento em falta, no valor de 42 928,00 €, relativamente ao lote n.º 106,

da ZONA INDUSTRIAL DO SOCORRO.
Propõe o seguinte faseamento:
- Abril / 2009:                                                   5 328,00 €;
- Maio a Dezembro /2009: 4 700,00 €/Mês = 37 600,00 €,

O que perfaz a quantia já indicada, ou seja, 42 928,00 €.”
----------O Senhor Presidente  exarou no processo  o seguinte  despacho:  “À Câmara,

propondo-se que autorize.”
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

7 –  APARTAMENTO SITO NO BAIRRO DA CUMIEIRA – JOÃO DA

SILVA PINTO a enviar a exposição com o seguinte teor:
“Serve o presente para informar V. Ex.a da minha disponibilidade para vender o

meu apartamento situado no bloco E, entrada 1 – 1.º Esq., uma vez que está desocupado

e  tenho  conhecimento  de  que  a  Câmara  que  V.  Ex.a  preside  tem  adquirido  os

apartamentos disponíveis. 
Mais  informo que se trata  de um apartamento  de  tipologia  T2 que,  segundo

tenho conhecimento por outros ex-moradores, o valor que a Câmara oferece é de €28

500,00 (vinte e oito mil e quinhentos euros), valor que, embora seja inferior ao que

adquiri em 2001, que foi de €30 000,00, mas por motivos de necessidade urgente estou

disponível a aceitar.”
----------O Secretário  da  Presidência,  Sr.  Adérito  Silva  prestou  a  informação  com o

seguinte: 
“O apartamento mencionado pertence ao Sr. João Silva Pinto, está desocupado

há muito e trata-se de um apartamento de tipologia T2, que segundo a avaliação do Sr.

Eng.º Martins é de 28 500 euros.”
----------O Senhor Presidente  exarou no processo  o seguinte  despacho:  “À Câmara,

propondo-se a sua aquisição.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ADQUIRIR PELO VALOR

PROPOSTO PELO ENG.º MARTINS.

8  –  REG.  N.º  4854  /  2009:  -  ASSOCIAÇÃO  PORTUGUESA  DE

PLANEADORES  DO  TERRITÓRIO  –  ATRIBUIÇÃO  DA  BANDEIRA  DE
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OURO DA MOBILIDADE AO MUNICÍPIO DE FAFE – A PRESIDENTE DA

ASSOCIAÇÃO a remeter o ofício com o seguinte teor:
“Na sequência da formalização da adesão, a 17 de Maio de 2004, do Município

de  Fafe  à  Rede  Nacional  de  Cidades  e  Vilas  com  Mobilidade  para  Todos,  vem  a

Associação Portuguesa de Planeadores do Território enviar a V. Ex.a o Relatório da 2.ª

Avaliação da Área de Adesão, tendo-se verificado no procedimento desta 2.ª avaliação

(à semelhança do que se verificou aquando do envio do 1.º Relatório de Avaliação e que

levou  à  atribuição  da  Bandeira  de  Prata  ao  Município,  em  2007)  o  cumprimento

percentual da eliminação das barreiras urbanísticas na área de intervenção.
Desta forma, temos o grato privilégio de anunciar a atribuição da Bandeira de

Ouro  da  Mobilidade  ao  Município  que  V.  Ex.a  preside,  cuja  entrega  e  hastear  da

Bandeira poderá ter lugar em data a combinar conjuntamente.
Sugerimos também o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam advir do

presente Relatório numa breve reunião a ter  lugar aquando da sessão de entrega da

Bandeira, se assim V. Ex.a entender por bem.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara, para

conhecimento.”
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

9 - REG. N.º 4851 / 2009: - NATURFAFE – PROPOSTA DE PRESTAÇÃO

DE  SERVIÇOS  –  O  DIRECTOR-DELEGADO  a  enviar  os  documentos

distribuídos, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “1. À Câmara,

propondo-se que aceite. 2. À DFG para cabimento.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE:
1 - APROVAR A PROPOSTA RELATIVA À FORMAÇÃO.
2  –  SOLICITAR  ESCLARECIMENTOS  E  EVENTUAL  REDUÇÃO  DA

PROPOSTA REFERENTE AO CUSTO MENSAL DE FUNCIONAMENTO.
10 – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FAFE (ESEF) – CURSO

DE  ESPECIALIZAÇÃO  TECNOLÓGICA  (CET)  EM  ENVELHECIMENTO,

ACTIVIDADE  FÍSICA E  SAÚDE  –  PROTOCOLO  DE  COOPERAÇÃO –  O

SENHOR PRESIDENTE a remeter  à Câmara,  para conhecimento,  a comunicação
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enviada pela Directora da Escola e respectivo protocolo, em relação  distribuída, por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

11 – ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE FAFE (ESEF) – CURSO

DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (CET) EM DESPORTO E LAZER –

PROTOCOLO  DE COOPERAÇÃO –  O SENHOR PRESIDENTE a  remeter  à

Câmara, para  conhecimento,  a  comunicação  enviada  pela  Directora  da  Escola  e

respectivo  protocolo,  em  relação  distribuída,  por  fotocópia,  pelos  Senhores

Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

12 –  PROC.  N.º  11/2009:  -  AMPLIAÇÃO E APETRECHAMENTO DO

CENTRO EDUCATIVO DE REGADAS – FAFE – O CHEFE DA DIVISÃO DE

OBRAS  MUNICIPAIS  prestou  a  informação  distribuída,  por  fotocópia,  pelos

Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara para

aprovar e ordenar o concurso, propondo-se o seguinte júri: Eng.º Jorge Teixeira, Eng.º

Horácio Castro e Arq.to Gonçalo Santana.”
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

13 –  REG. 732/2009: - ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE

SANGUE – COMEMORAÇÃO DE 25 ANOS DE EXISTÊNCIA – O Presidente da

Associação  a  remeter  o  ofício  relativo  ao  assunto  em  epígrafe,  distribuído por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente  exarou no processo  o seguinte  despacho:  “À Câmara,

propondo-se a concessão de € 2 500,00.” 
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.

14  – REG.  4569/2009:  -  GRUPO  NUN’ÁLVARES  –  PATINAGEM

ARTÍSTICA  –  CAMPEONATO  EUROPEU  –  O  SENHOR  PRESIDENTE  a
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remeter à Câmara, para conhecimento, o ofício de agradecimento enviado pelo Grupo

Nun’Álvares, distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

15  –  ASSOCIAÇÃO  EMPRESARIAL  DE  FAFE,  CABECEIRAS  DE

BASTO E CELORICO DE BASTO – O PRESIDENTE da Associação a enviar o

ofício distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores. 
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “1 – Ao DAM

para emitir parecer favorável, em nome da Escola Profissional, para o funcionamento

referido de 2 novos cursos e consequente autorização para o funcionamento provisório

até final de 2010 naquelas instalações, até construção das novas instalações na Zona

Industrial do Socorro. À Câmara para conhecimento.”
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

16  –  PROC.  N.º  3/PL/2003:  -  AUTO  DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA –

OBRAS DE URBANIZAÇÃO RELATIVAS AO LOTEAMENTO URBANO SITO

NA RUA DE MÓ (CORUJEIRA), DA FREGUESIA DE MEDELO / FAFE -  Os

peritos designados para procederem à vistoria dos trabalhos das obras de urbanização

mencionadas em epígrafe, na presença de um representante do promotor do loteamento

– Silvino Gonçalves Moreira – verificaram que as mesmas se encontram em condições

de serem recebidas provisoriamente, salvo a questão de um tubo de drenagem de águas

pluviais da habitação cozinha, mas cuja solução só poderá verificar-se após a execução

da rede pública de águas pluviais. Continua a faltar a conclusão de um pequeno remate

no passeio, devido ao litígio existente sobre a propriedade de uma pequena parcela de

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

propondo-se  que  homologue  e  receba,  devendo  até  à  vistoria  para  a  recepção

definitiva, resolver as questões pendentes referidas no auto.”
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR PRESIDENTE.
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17  –  PROTOCOLO  DE  COLABORAÇÃO  COM  A  ASSOCIAÇÃO

CULTURAL  DE  EDUCAÇÃO  PELAS  ARTES  PARA  APOIO  AO

ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO 1.º CICLO / VALORES FINAIS – A

Chefe  da  Divisão  de  Gestão  Financeira prestou  a  informação  distribuída,  por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O  Senhor  exarou  no  processo  o  seguinte  despacho:  “À Câmara  para  que

aprove.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

18 – REG. 4799/2009: - ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO IESF – PEDIDO

DE  APOIO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DA  QUEIMA  DAS  FITAS  2009  –  O

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO a enviar o ofício distribuído, por fotocópia, pelos

Senhores Vereadores.
----------O Senhor Vereador  Dr.  Antero  Barbosa  Fernandes  a  propor  a  atribuição  de

5000,00 euros (cinco mil euros) para execução de todo o plano de actividades proposto

pelo IESF para o presente ano lectivo.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.”
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  O

PROPOSTO PELO SENHOR VEREADOR.

19 – CONTRATO DE COMODATO – O SENHOR PRESIDENTE a remeter

à Câmara, para conhecimento, o contrato de comodato celebrado entre o Município de

Fafe  e  a  Associação  Cultural,  Social  e  Desportiva  de  Pedraído,  distribuído,  por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

20 – 4.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL

DE INVESTIMENTOS 2009 – O SENHOR PRESDIENTE a remeter à Câmara os

documentos da modificação aos documentos previsionais de 2009,  distribuídos,  por

fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
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A CÂMARA DELIBEROU,  POR  MAIORIA,  COM  AS  ABSTENÇÕES  DOS

SENHORES  VEREADORES  DR.  PEDRO  GONÇALVES,  DR.  JOSÉ

RODRIGUES E DR. PARCÍDIO CABRAL SUMMAVIELLE, APROVAR.

21  –  RETIRADA  DE  CONFIANÇA  POLÍTICA  –  A  COMISSÃO

CONCELHIA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (CDU) EM FAFE

a enviar a comunicação relativa à retirada de confiança política ao Senhor Vereador Dr.

Parcídio Cabral de Almeida Summavielle, em relação distribuída, por fotocópia pelos

Senhores Vereadores.
----------o  Senhor  Presidente  exarou  no  processo  o  seguinte  despacho:  “À Câmara,

amanhã, para conhecimento.”
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

22 –  PROPOSTA –  O  SENHOR  PRESIDENTE a  remeter  à  Câmara,  a

proposta com o seguinte teor:
“Considerando que compete ao Município defender as empresas e os empregos

locais;
Considerando  o  momento  particularmente  difícil  e  de  profunda  crise  mundial  e

Portuguesa, que sugere apoios especiais;
Considerando os limites da intervenção Municipal, face às competências e obrigações

do Governo, através de políticas activas de apoio às empresas e ao emprego, a Câmara,

hoje reunida, delibere:
1. Ordenar a todos os Serviços que passem, obrigatoriamente,  a consultar as

empresas e fornecedores do nosso concelho, no âmbito de todas as consultas

de bens e serviços, bem como de empreitadas, dando-se-lhe prevalência nas

respectivas aquisições em condições de igualdade;
2. Que  passe  a  pagar-se  a  30  dias  todos  os  fornecimentos  e  serviços  de

empresas e fornecedores privados, a partir de 01 de Junho;
3. Que  se  pondere  mais  favoravelmente,  no  âmbito  das  empreitadas  e

fornecimentos,  nos  critérios  de  adjudicação,  todas  as  empresas  que
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demonstrem um maior grau ou percentagem de empregabilidade de pessoas

residentes no concelho.”
A CÂMARA DELIBEROU, 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,  Verónica  Silva  Oliveira,  Técnica  Superior  do  Departamento

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