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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 03 DE 

OUTUBRO DE 2013 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA: Dr. José Manuel Martins Ribeiro 

 

VEREADORES PRESENTES: 

Antero Silva Oliveira Barbosa Fernandes  

Parcídio Cabral de Almeida Summavielle 

Helena Marta de Oliveira Lemos 

Vítor Manuel Freitas Moreira 

Pompeu Miguel Noval da Rocha Martins 

Maria Fernanda Antunes de Castro 

Helena Cristina Leite Castro Teixeira Leite 

 

VEREADORES AUSENTES: Leonel Leite Sousa de Castro, a quem a Câmara 

justificou a falta. 

 

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

Administrativo Municipal. 

 

HORA DE ABERTURA: 10h00 

 

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 10h45 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: 

 - OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 1.303.184,90 

 - OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 1.374.451,68 
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ANTES DA ORDEM DO DIA 

Iniciou o período de intervenções o Senhor Vereador eleito na lista Independentes 

Por Fafe, Dr. Parcídio Summavielle: 

 - Fez o balanço do mandato e salientou o bom relacionamento e cordialidade existente 

entre os membros do Executivo, cumprimentando todos, os que continuavam o projeto e 

os que saíam. 

Seguidamente usou da palavra a Senhora Vereadora do PSD, Dr.ª Fernanda 

Castro, felicitar o Senhor Presidente da Câmara pela forma elevada como conduziu as 

reuniões e felicitar todos os que passaram pelo Executivo. Felicitou, ainda, os que iam 

continuar o projeto. 

Terminou, sugerindo que fosse efetuada uma maior divulgação das reuniões do 

Executivo, com a finalidade dos munícipes participarem mais. 

Por fim, tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para fazer a declaração 

com o seguinte teor:  

 “Ao terminar este mandato e a minha função de Presidente de Câmara, quero 

agradecer aos funcionários municipais que comigo trabalharam e ajudaram a 

desenvolver a nossa terra; a todos os eleitos, nas Juntas de Freguesia e na Assembleia 

Municipal e, em particular, aos que comigo participaram nos diferentes executivos, 

sempre com o maior empenho, dedicação e espírito de missão e, dentro destes, aos que 

integraram as minhas equipas e do PS, pela generosidade, empenho, dedicação, 

disponibilidade e lealdade com que o fizeram. 

 Todos contribuímos, à nossa maneira, para que o nosso concelho esteja hoje, 

inquestionavelmente, mais desenvolvido e mais solidário. 

 Eu, que servi Fafe, em exclusividade, durante 32 anos, sendo 16 como 

Presidente, tive um enorme prazer em fazê-lo, porque sempre o fiz com gosto, 

empenho, espírito de missão, com preocupações de justiça, social, honestidade e rigor. 

 Não fiz tudo, ninguém nunca faz tudo o que quer ou gostaria, mas tenho a 

consciência que dei de mim tudo o que tinha, até o que não tinha, a favor de Fafe e dos 

Fafenses. 

 Errei, como todos erramos, mas de forma involuntária, não intencional, mas 

sempre na procura da maior justiça social e da decisão mais correta. 

 Agradeço a todo o povo de Fafe que me proporcionou, com o seu voto, este 

prazer e satisfação de ter ajudado a minha terra a crescer e desenvolver-se, que me deu 

sempre a confiança, o caminho e a força para vencer as adversidades. Que me permitiu 
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fazer o que mais gostaria de ter feito na minha vida – servir o interesse público, prestar 

serviço público. 

 Volto à minha condição de cidadão responsável, interessado e atento e, nesta 

condição, irei continuar a dar o meu contributo, como é meu dever de cidadão, para 

manter o progresso, o desenvolvimento e o bem estar do nosso povo. 

 Felicidades para os que vão assumir responsabilidades autárquicas futuras. 

 Viva Fafe! 

 Vivam os Fafenses!” 

 

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES 

TOMADAS 

 

 1 – PROC. P-PL-2/2001: - AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – DAS 

ORBAS DE URBANIZAÇÃO RELATIVAS AO LOTEAMENTO URBANO 

SITO NO LUGAR DO ASSENTO, FREGUESIA DE ARÕES S. ROMÃO / FAFE 

– O CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

prestou a informação com o seguinte teor: 

 “Atendendo a deliberação da Câmara de 05/09/2013, propõe-se a homologação 

do Auto de Vistoria da Recepção Definitiva de 09/05/2013, e a recepção definitiva das 

obras, dado o decidido na referida reunião de câmara relativamente à execução do 

Parque Infantil. 

 Após a homologação do auto e a aprovação desta proposta, poderá proceder-se a 

anulação da caução.” 

 Auto distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores. 

----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o 

seguinte teor: “À Câmara, propondo-se que homologue e receba definitivamente, 

remetendo-se à DCA para a respectiva conservação.”  
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A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, CONCORDAR COM O 

PROPOSTO PELO SENHOR VEREADOR. 

 

 2 – PROC. 5/1999-P-PL: - AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO RELATIVAS AO LOTEAMENTO URBANO 

SITO NO LUGAR DA RIBEIRA/ ANTIME/ FAFE – Os peritos designados para 

proceder à vistoria das obras supra identificadas elaboraram o auto distribuído, por 

fotocópia, pelos Senhores Vereadores. 

----------O Senhor Vereador, Dr. Antero Barbosa, exarou no processo o despacho com o 

seguinte teor: “À Câmara.” 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RECEBER 

DEFINITIVAMENTE E REMETER À DCA PARA A RESPETIVA 

CONSERVAÇÃO. 

 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

Foi dispensada a leitura da ata 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 redação 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, Diretor do Departamento Administrativo Municipal, vai ser assinada conjuntamente com 

o Senhor Presidente.  


