
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1 – ANTES DA ORDEM DO DIA 

- Voto de Pesar, apresentado pelo grupo do PSD, pelo falecimento do Bombeiro 

Voluntário Fernando José Peixoto. Foi, ainda, proposto um minuto de 

silencia e a apresentação das mais sentidas condolências aos seus familiares, 

Bombeiros e População em geral. Aprovado, por unanimidade, e guardado 

um minuto de silêncio. 

- Proposta, apresentada pelo Grupo do CDS/PP, de um voto de congratulação 

pela nova edição do Rally de Portugal em Fafe. Aprovada, por 

unanimidade. 

- Proposta de Voto de Congratulação e Louvor, apresentada pelo Grupo do 

CDS/PP, à Comissão Organizadora, liderada pelo Dr. Carlos Afonso e seu 

principal parceiro – O Município de Fafe e a todos, coletividades e pessoas 

singulares, pela realização das 4.ª Jornadas Literárias de Fafe. Aprovada, 

por unanimidade. 

- Proposta de Voto de Congratulação, apresentada pelo Grupo do CDS/PP, 

pela aprovação da Lei de Bases da Economia Social, aprovada, por 

unanimidade, no Parlamento. Aprovado, por maioria, com sessenta votos a 

favor e uma abstenção. 

2 – ORDEM DO DIA 

2.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca 

da atividade Municipal. 

2.2 – Requerimento apresentado por José Augusto Rodrigues de Sousa, do PSD, 

sobre a situação do Hospital de Fafe e do Centro Hospitalar do Alto Ave;  

 Aprovada, por unanimidade, uma proposta subscrita por todos os 

Grupos, com o seguinte teor: 

  “Considerando que a criação ainda recente do Centro Hospitalar do 

Alto Ave foi justificada pela necessidade de dotar os serviços de dimensão que 

permita serem equipados com meios técnico-científicos adequados para prestarem 

cuidados de saúde de melhor qualidade e também, por motivos de racionalidade 
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económica, através de uma melhor gestão dos recursos e de combate ao 

desperdício; 

Considerando que este modelo faz com que permaneça em Fafe um hospital da 

rede hospitalar do SNS, com claros ganhos em saúde da população deste 

concelho; 

Considerando que esta solução motivou que a Câmara Municipal de Fafe 

estabelecesse um protocolo em vigor com o Ministério da Saúde, em abril de 2009, 

para a construção em Fafe de um novo Pólo do Centro Hospitalar do Alto Ave; 

Considerando que esta solução está longe de se encontrar esgotada, possuindo 

imensas potencialidades de desenvolvimento para melhor servir os cidadãos da 

região; 

Propõe-se que: 

A Assembleia Municipal de Fafe de acordo com os considerandos que fazem parte 

desta proposta e relativamente ao Centro Hospitalar do Alto Ave delibere: 

1 – Criar um grupo de trabalho, composta por um Membro de cada Grupo 

parlamentar com assento na Assembleia Municipal, para acompanhar a situação 

decorrente da criação do Centro Hospitalar do Alto Ave, coordenada pela Mesa 

da Assembleia Municipal. 

2 – Transmitir à Câmara Municipal esta proposta da Assembleia Municipal e 

solicitar que continue a proceder às diligências necessárias sobre esta matéria. 

3 – Solicitar aos Senhores Deputados do círculo eleitoral de Braga, que procedam 

às diligências que julgarem por convenientes no quadro da proposta que se vai 

remeter.” 

 

2.3 – Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do ano de 

2012. Aprovado, por maioria, com oito abstenções e cinquenta e sete 

votos a favor. 

2.4 – Apreciação e Votação da Proposta da Câmara relativa à aplicação do 

Resultado Líquido positivo apurado no exercício de 2012. Aprovado, por 

maioria, com duas abstenções. 

2.5 – Apreciação do Mapa de Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respectiva avaliação de 2012. 

2.6 – Discussão e votação da proposta de retificação e alteração parcial da 

Parceria Pública. Aprovada, por unanimidade. 
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 Antes de entrar no ponto 2.7., o Presidente da Assembleia Municipal 

apresentou uma proposta no sentido de não se proceder à discussão e 

votação dos regulamentos constantes dos pontos 2.7 e 2.10 da Ordem de 

Trabalhos e que os regulamentos constantes dos pontos 2.8, 2.9 e 2.13 

apenas fossem votados sem discussão na presente sessão. Propôs, ainda, que 

todos os regulamentos fossem remetidos para uma comissão composta por 

um Membro de cada Grupo Parlamentar, para discussão e apresentação de 

uma proposta final para remeter a aprovação na próxima sessão. Colocada a 

votação, foi aprovada, por unanimidade. 

2.7 – Discussão e votação da Proposta de alteração do Regulamento do 

Licenciamento do Exercício e da Fiscalização da atividade de realização de 

Espetáculos ou Manisfestações Desportivas e Divertimentos Públicos; 

Remetido para a Comissão de Análise dos Regulamentos, nos termos da 

proposta apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal. 

2.8 - Discussão e votação da Proposta de alteração do Regulamento de Ocupação 

do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do Município de Fafe. 

Aprovado, por maioria, com dez abstenções. 

2.9 – Discussão e votação da Proposta de alteração do Regulamento do Horário 

de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços do Concelho de Fafe. Aprovado, por maioria, com 

quinze abstenções. 

2.10 – Discussão e votação da Proposta de Regulamento Municipal de Uso do 

Fogo – Fogo Técnico, Queimadas, Queimas de Sobrantes e Realização de 

Fogueiras, Fogo-de-Artifício ou Outros Artefactos Pirotécnicos, Apicultura, 

Maquinaria e Equipamento e Outras Formas de Fogo. Remetido para a 

Comissão de Análise dos Regulamentos, nos termos da proposta 

apresentada pelo Presidente da Assembleia Municipal. 

2.11 – Discussão e votação da Proposta de autorização do Empréstimo de Médio 

e Longo Prazo para Financiamento Complementar do Projeto “Habitação a 

Custos Controlados” – Aquisição. Aprovado, por maioria, com 5 votos 

contra e três abstenções. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FAFE 

 

2.12 – Discussão e Votação da Proposta da Câmara relativa às condições da 

Contratação do Empréstimo de Médio e Longo Prazo para Financiamento 

Complementar do Projeto “Habitação a Custos Controlados” – Aquisição. 

Aprovado, por maioria, com treze votos contra e duas abstenções. 

2.13 – Discussão e votação da Proposta de Alteração ao Regulamento de 

Habitação. Aprovado, por maioria, com quinze abstenções. 

2.14 – Designação de um representante do município para integrar o Conselho 

da Comunidade do ACES do Alto-Ave – Guimarães/Vizela/Terras de Basto, 

nos termos do artigo 31º do Decreto-Lei 28/2008, de 22/02, na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 253/2012, de 2/11. Na sequência da votação, por 

escrutínio secreto, obteve-se o seguinte resultado: Lista A – trinta e três 

votos, Lista B – doze votos, brancos – nove e um nulo. Nestes termos foi 

designado Francisco Manuel Figueira de Lemos, do PS. 


