
REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL,  REALIZADA  EM

19/02/2009

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. Manuel Joaquim Gonçalves da Costa, Director do Departamento

Administrativo Municipal.

HORA DE ABERTURA: 09h30

HORA A QUE FOI DECLARADA ENCERRADA: 11h00

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:
- OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 1 127 520,92
- OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 1 553 588,68

ANTES DA ORDEM DO DIA

Iniciou o período de intervenções o Senhor Vereador Dr. Pedro Gonçalves:
- Mencionou que o protocolo celebrado, relativo ao Hospital de Fafe, não estava a ser

cumprido, nomeadamente que o laboratório de análises não estava a funcionar. Disse

ainda que o Senhor Presidente deveria indagar junto das entidades competentes, sobre o

seu incumprimento;
- Perguntou sobre a situação actual do processo das Parcerias Público-Privadas;

1



- Questionou sobre a previsão da colocação do elevador do Jardim do Calvário;
- Denunciou a existência de umas garagens localizadas junto à igreja, na freguesia de

Silvares S. Martinho, licenciadas pela respectiva Junta de Freguesia e que estavam a

funcionar como estabelecimentos comerciais;
- Afirmou que a Câmara deveria intervir no sentido de tentarem solucionar o problema

relativo à  interferência  dos aerogeradores  no sinal  das televisões  dos moradores das

freguesias de Varzeacova e Moreira do Rei;
-  Sugeriu que a  Câmara deveria  dar  benefícios  sociais  às  famílias  cujos pais  sejam

ambos desempregados.

Seguidamente, interveio o Senhor Vereador Dr. Parcídio Cabral Summavielle:
- Questionou sobre a data de conclusão das obras do Cine-Teatro;
- Indagou sobre o prazo de execução das obras que estavam a decorrer na Rua Trindade

Coelho;
-  Sugeriu  maior  fiscalização  na  Rua  do  Parque  da  Cidade  junto  ao  parque  de

estacionamento,  atendendo ao estacionamento  abusivo na berma da mesma.  Sugeriu

ainda a colocação de sinalização de proibição de estacionar nessa mesma Rua.

De seguida, tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. José Rodrigues:
- Abordou a situação económica que actualmente se vive e nessa sequência, perguntou

ao Presidente da Câmara se o Município tinha alguma Serviço de recolha do número de

“necessitados” existentes no concelho;
-  Comentou  a  situação  actual  do  Hospital  de  Fafe  e  respectivo  incumprimento  do

Protocolo;

Seguidamente, tomou a palavra o Senhor Vereador Prof. Manuel Salgado para, na

sequência  dos  últimos  acontecimentos,  nomeadamente,  a  apresentação  da  sua

candidatura  como  independente,  indagar  o  Senhor  Vereador,  Dr.  Parcídio  Cabral

Summavielle,  se  estava  em representação  da Coligação Democrática  Unitária  ou da

Associação Cívica.

De seguida, usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Parcídio Cabral Summavielle

para dizer que estava a representar as 5400 pessoas que o tinham elegido.
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Posteriormente,  usou da  palavra  o  Senhor Vereador Eng.º  Vítor Moreira,  para

informar o ponto de situação relativamente à interferência dos aerogeradores no sinal de

TV.

Por fim, tomou a palavra o Senhor Presidente  para prestar os  esclarecimentos

solicitados:
- Mencionou que iria indagar sobre o cumprimento do protocolo relativo ao Hospital de

Fafe;
- Sobre o processo das parcerias público-privadas, mencionou que estava na fase de

análise de propostas e que não pensavam recuar nesse processo;
- Quanto ao elevador  do Jardim do Calvário,  mencionou que o mesmo estava a ser

instalado.
- Afirmou que desconhecia o assunto relativo à construção das garagens de Silvares S.

Martinho, mas que iria mandar averiguar;
- Quanto às medidas sociais, informou que tinha realizado uma reunião com as IPSS do

concelho,  no sentido de conhecer  as  necessidades  existentes  para  tentarem resolver,

nomeadamente,  na criação de apoio para suprir  aquilo  que não era assegurado pela

Segurança Social, mais concretamente, na vertente técnica.
Relativamente aos apoios, informou que tinha dado instruções ao Serviço Social

no  sentido  de  acompanharem  de  perto  os  casos  de  famílias  que  se  encontram  em

situação mais preocupante. 
- No que concernia ao Cine-Teatro, afirmou que ficaria pronto até ao final de Março.
- Por fim, informou que a obra da Rua Trindade Coelho tinha o prazo de execução de

três meses.

ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES

TOMADAS

1 – INSPECÇÃO ORDINÁRIA SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE FAFE –

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL prestou

a informação distribuída, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.”
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A  CÂMARA  TOMOU  CONHECIMENTO  E  DELIBEROU,  POR

UNANIMIDADE,  DAR  ORDENS  AOS  SERVIÇOS  PARA ACOLHEREM  AS

RECOMENDAÇÕES.

2  –  REG.  965/2009:  -  COMISSÃO  DE  COORDENAÇÃO  E

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  DO  NORTE  –  REVISÃO  DO  PLANO

DIRECTOR MUNICIPAL DE FAFE – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE

DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO – A DIRECTORA DE SERVIÇOS

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO enviou o ofício com o seguinte teor:
“Tendo em consideração a publicação do Aviso n.º 2432/2009, de 27 de Janeiro,

o qual constitui a Comissão de Acompanhamento da revisão do Plano Director de Fafe,

vimos por este meio solicitar a V. Ex.a a designação do representante que integrará a

Comissão  de  Acompanhamento,  a  qual  deve  ser  efectuada  no  prazo  de  10  dias,

conforme  o  disposto  no  n.º  2,  do  artigo  5º  da  Portaria  n.º  1474/2007,  de  16  de

Novembro.
Mais se informa que esta designação confere as obrigações expressas no artigo

6º da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro.”
----------O  Senhor  Presidente  exarou  no  processo  o  seguinte  despacho:  “1  –  Deve

indicar-se o Director do DPGU. 2 – Leve-se a conhecimento da Câmara a Comissão.”
Aviso  2432/2009,  de  27/01,  distribuído,  por  fotocópia pelos  Senhores

Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

3 –  REG. 1342/2009: - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES – O

SENHOR PRESIDENTE a remeter à Câmara, para conhecimento, o ofício enviado

pela Entidade supramencionada distribuído, por fotocópia, pelos Senhores Vereadores.
A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO.

4 –  REG. 1397/2009: - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS / JUNTA DE

NÚCLEO DE FAFE - O CHEFE DE NÚCLEO enviou os documentos distribuídos,
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por fotocópia, pelos Senhores Vereadores, relativos ao apoio para aquisição de viaturas

para os Agrupamentos n.º 0816 de Vinhós e n.º 0962 de Quinchães.
----------O Senhor Presidente exarou no processo o despacho com o seguinte teor: “À

Câmara, propondo-se que aprove.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

5 – REG. 1208/2009: - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FAFE a enviar o

orçamento no valor de 14 300,00 euros, para a beneficiação do Campo n.º 4 do Parque

Municipal de Desportos, campo onde se realizam os jogos das Escolinha e Infantis do

clube.
----------O Senhor Vereador Dr. Antero Barbosa Fernandes prestou a informação com o

seguinte teor:  “À Consideração do Senhor Presidente,  propondo a atribuição de 10

000,00 euros para auxiliar nos encargos de beneficiação do campo n.º 4 do Parque

Municipal.  A  intervenção  a  fazer  no  campo  n.º  4  não  se  enquadra,  na  minha

perspectiva, nas obras de conservação a que a ADF está obrigada, pois esta é uma

intervenção  mais  profunda  que  resulta  das  condições  meteorológicas  adversas  do

presente ano (fortes chuvas e neve) que tornaram o campo impraticável.”
----------O Senhor Presidente  exarou no processo  o seguinte  despacho:  “À Câmara,

propondo-se a atribuição de 10 000,00 euros”.
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR.

6  -  PROC.  N.º  3/PU/2006:  -  AUTO  DE  RECEPÇÃO  PROVISÓRIA –

OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES À INSTALAÇÃO DO PARQUE

EÓLICO DAS TERRAS ALTAS DE FAFE – Os peritos designados para procederem

à vistoria dos trabalhos das obras de urbanização mencionadas em epígrafe, de que foi

promotora a firma –  Parque Eólico Terras Altas de Fafe, SA -, verificaram que as

mesmas se encontram em condições de serem recebidas provisoriamente.
----------O Senhor Presidente  exarou no processo  o seguinte  despacho:  “À Câmara,

propondo-se que homologue.”
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR.
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7  –  XVII  ENCONTRO  DE  COROS  DE  MÚSICA  DE  NATAL  –

RECTIFICAÇÃO –  O CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO,  CULTURA E

DESPORTO prestou a informação com o seguinte teor:
“A Câmara Municipal de Fafe deliberou, na sua reunião de 22 de Janeiro e por

proposta  de  V.  Ex.a,  aprovar  o  pagamento  aos  14  grupos  participantes  no  evento

referido em epígrafe, no valor de 250 euros/cada.
Acontece  que  um  dos  grupos  participantes  se  inscreveu  sob  a  designação

incorrecta.  Trata-se  do  Grupo Coral  de  Quinchães  (cf.anexo),  ao  qual  se  indicou  o

pagamento à respectiva Corporação Fabriqueira Paroquial de S. Martinho de Quinchães.
O responsável do grupo comunicou-me que a inscrição foi feita pelo maestro e que não

é  a  do  Grupo  Coral  de  Quinchães  mas  sim  da  Associação  de  Música  Sacra  de

Quinchães, cujos componentes eram, de facto, anteriormente do referido grupo coral e

foram eles que participaram no Encontro de Coros.
Assim, solicita-se que o assunto seja levado à próxima reunião do Executivo, de

modo a que o pagamento de 250 euros, indicado na aludia deliberação à Corporação

Fabriqueira Paroquial de S. Martinho de Quinchães, o seja, de facto, à Associação de

Música  Sacra  de  Quinchães,  ao  presidente  da  qual  foi  chamada  a  atenção  para  a

necessidade de não repetir o procedimento incorrecto que causa sempre transtorno às

entidades envolvidas e aos serviços.”
----------O Senhor Presidente exarou no processo o seguinte despacho: “À Câmara.”
A  CÂMARA  DELIBEROU,  POR  UNANIMIDADE,  CONCORDAR  COM  A

INFORMAÇÃO TÉCNICA.

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
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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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