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------------------------------------------Ata n.º 21/2022 ---------------------------------------------  

 ------ Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, reuniu, no edifício dos 

Paços do Concelho, a Câmara Municipal, devidamente convocada, nos termos do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e da deliberação tomada em reunião 

de Câmara de 20 de outubro de 2021, reunião para ter início às 14,30 horas, com a 

seguinte ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 1. Aprovação da Ata n.º 19/2022 da reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 06 de outubro de 2022; -------------------------------------------------------------  

 ------ 2. Aprovação da Ata n.º 20/2022 da reunião extraordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 12 de outubro de 2022; -------------------------------------------------------------  

 ------ 3. Banda de Música da Lixa – Aniversário da Banda de Música/215 Anos - Pedido de 

Isenção de Taxas e Outros Apoios – Ratificação de Despacho; ----------------------------------  

 ------ 4. LixAnima – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social e Cultural da 

Lixa - VIII TRAIL Condinvest / Quinta da Lixa - Pedido de Isenção de Taxas e Outros 

Apoios – Ratificação de Despacho; --------------------------------------------------------------------  

 ------ 5.300-21 – Áreas de Acolhimento Empresarial | Loteamento Industrial do Alto das 

Barrancas (Alterações ao Projeto Inicial) – Ratificação de Despacho; ---------------------------  

 ------ 6. “Banco Alimentar Contra a Fome do Porto” – Apoio em Transporte; -----------------  

 ------ 7. Minuta do Contrato de Comparticipação para Remodelação e Reconstrução do 

Edifício Sede da Associação da Casa do Povo da Longra; -----------------------------------------  

 ------ 8. Guia de Gestão da Coleção | Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e 

Sousa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 9. Reconhecimento aos Bombeiros do Município de Felgueiras – Natal 2022; ----------  

 ------ 10. Concurso Público para Cessão da Exploração do “Bar e Esplanada da Praça do 

Comércio – Cidade da Lixa”; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------ 11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Regulamento de Apoio ao 

Desporto Amador – Campeonatos Regionais de Infantis, Juniores e Seniores de Piscina 

Curta 22-33 | Associação de Natação do Norte de Portugal; -------------------------------------  

 ------ 12. PDM - Unidade Execução 01_UOPG 20 – Alto das Barrancas – Nascente;----------  
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 ------ 13. Retificação à DUP da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2020, 

publicada pelo Aviso n.º 20267/2020, no diário da república, 2.ª Série, de 16 de 

dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 14. Proposta - Consolidação da Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias; ---------  

 ------ 15. Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento no âmbito do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Para conhecimento; ------------------------  

 ------ 16. Aprovação em minuta dos textos das deliberações. ------------------------------------  

 ------ Encontravam-se presentes no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, o 

Senhor Presidente da Câmara, Nuno Alexandre Martins da Fonseca, e os Senhores 

Vereadores António Fernando da Silva Fernandes, Ana Maria Medeiros Peixoto, Joel Rui 

Carvalho da Costa, Rosa Maria de Sousa Pinto e Ricardo Paulo Pinto Lopes da Silva 

Freitas, da coligação SIM ACREDITA – L.PS, e os Senhores Vereadores, Vítor Sebastião Sá 

Pereira de Vasconcelos e Hugo Alcides Freitas Martins, da coligação JUNTOS POR 

FELGUEIRAS - PPD/PSD.PPM. --------------------------------------------------------------------------  

 ------ Faltou à reunião o Senhor Vereador, Virgílio Óscar Lachado Ferreira, por se 

encontrar em representação do Município num encontro relativo a questões da 

mobilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Verificada a existência de quórum, de acordo com o disposto no artigo 54.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deu-se início aos trabalhos pelas catorze horas e cinco 

minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ De seguida, o Senhor Presidente declarou aberto o: ---------------------------------------  

----------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins perguntou qual a percentagem de cobertura do 

serviço de abastecimento de água e qual a perspetiva para chegar a todo o concelho. -----  

Agradeceu o convite para participar no “Outubro Rosa” e entende que também nesta 

área, da doença oncológica, cabe ao Município conceder apoios às pessoas que se 

encontrem nestas particulares e difíceis circunstâncias, designadamente na ajuda em 

transporte, pelo que, nesse sentido, apresenta a seguinte proposta de recomendação: ----  

“Proposta de Recomendação – Criação de um serviço alargado de apoio aos 

doentes oncológicos do concelho de Felgueiras. --------------------------------------------  
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O mês de outubro é assinalado por duas efemérides, a 15 de outubro assinala se o Dia 

Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da 

Mama. Neste período, a Câmara Municipal de Felgueiras associa-se, e muito bem, ao 

projeto “Outubro Rosa” procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do 

cancro da mama. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A prevenção é efetivamente um passo importante, no entanto é também muito 

importante que a autarquia possa desenvolver respostas sociais e humanas para as 

pessoas que padecem de doença oncológica, seja cancro da mama ou de outro tipo, 

tentando com isso proporcionar algum bem-estar e garantir todas as condições, nas suas 

diversas dimensões e fazendo com que a esperança de quem luta conta esta doença, seja 

forte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando alguém se vê a braços com uma doença oncológica, de certa forma toda a sua 

vida e dos mais próximos fica afetada, e por isso Felgueiras deve afirma se como um 

município solidário e generoso, atento a pormenores que são importantes para ajudar a 

combater as situações de doença oncológica. -------------------------------------------------------  

Ora, tendo em consideração que se trata de um assunto que deve merecer a nossa maior 

atenção uma vez vamos tendo relatos e conhecimento da forma complexa de como 

muitas vezes as pessoas têm de lidar com todo o processo de tratamento da doença 

oncológica, entendemos alertar, consciencializar e propor ao Executivo Municipal a adoção 

de medidas que permitam ajudar os felgueirenses nesta situação. -----------------------------  

Assim, propomos ao Executivo Municipal que seja implementado um serviço 

alargado de apoio aos doentes oncológicos do concelho de Felgueiras, através 

de parcerias, criação de regulamento ou de um Fundo Municipal de Emergência 

Social com enfoque nos seguintes aspetos:------------------------------------------  

1. Apoio psicológico, técnico-científico, administrativo e jurídico; --------------------------------  

2. Apoio logístico ao domicílio para ajuda nas rotinas do quotidiano, apoio na entrega de 

bens de primeira necessidade, medicação, refeições, produtos de higiene pessoal e 

doméstica; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Apoio financeiro nas despesas relacionadas com a doença como transporte para 

consultas e tratamentos, medicação não comparticipada, suplementos alimentares e 

material terapêutico;-------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Apoio na cedência de material técnico, como cadeira de rodas, camas articuladas, 

cadeiras sanitas, cadeiras de banho e andarilhos; --------------------------------------------------  

5. Criação de dotação orçamental que garanta os apoios e criação de um regulamento de 

suporte à efetividade do serviço. ----------------------------------------------------------------------  

Os Vereadores, Vítor Vasconcelos e Hugo Martins  -------------------------------------------------  

Felgueiras, 20 outubro 2022.”. -------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos questionou sobre a elaboração do orçamento 

municipal e recomendou que se faça a audição dos partidos atempadamente. Mais referiu 

que corrobora o que foi dito pelo Senhor Vereador Hugo Martins sobre os apoios aos 

doentes oncológicos. Mais referiu que a Câmara divulgou, e muito bem, o número de 

emergência municipal de proteção civil, acessível 24 horas por dia. ----------------------------  

Relativamente às Fontaínhas a situação continua por resolver com transtorno para o 

trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre o apoio ao atleta de alto rendimento Rui Pinto, reiterou a necessidade da Câmara 

estudar a concessão de apoios. ------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Presidente da Câmara referiu que o concelho está abrangido pelo serviço 

de abastecimento de água em cerca de 90%. São aproveitadas todas as oportunidades 

que surgem para alargar o serviço, com o objetivo de servir todo o concelho, 

designadamente quando há intervenções na rede de saneamento em que se aproveita 

para incluir a rede de água. ----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão dos apoios a pessoas com problemas oncológicos o Executivo 

está a trabalhar, dando o apoio possível. ------------------------------------------------------------  

 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto referiu que este Executivo desde sempre se 

preocupou, designadamente com o transporte de pessoas com cancro da mama. 

Envidam-se todos os esforços para se conseguir mais meios de transporte para a 

realização dos tratamentos. Quando o ACES referencia alguém com carências sociais, os 

serviços de ação social do município, estuda o caso e propõe os apoios previstos na 

regulamentação municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Presidente acrescentou que tudo se fará, de acordo com os normativos 

em vigor. De seguida, agradeceu as palavras dos Senhor Vereador Vítor Vasconcelos no 

que se refere à disponibilização do número de emergência municipal. -------------------------  



 
 

5/8 
 

 ------ Relativamente às Fontaínhas, o Senhor Vereador Joel Costa, esclareceu que tem 

que se concluir a empreitada por forma a resolver os problemas referidos pelo Senhor 

Vereador Vítor Vasconcelos. Relativamente ao atleta Rui Pinto esclareceu que a situação 

está a ser objeto de análise e com certeza serão concedidos apoios. ---------------------------  

 ------ O Senhor Presidente abriu, de seguida, a: ----------------------------------------------------  

-------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  

 ----- 1. Aprovação da Ata n.º 19/2022 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 06 de outubro de 2022 - Os Senhores Vereadores, 

dispensaram a leitura da Ata, em virtude da mesma ter sido distribuída, previamente, a 

todos os membros do Executivo. Foram corrigidos os erros indicados pelo Senhor 

Vereador Vítor Vasconcelos. Posta a votação, foi aprovada por unanimidade. Nesta 

votação não participou o Senhor Presidente da Câmara, por não ter estado presente na 

reunião de Câmara a que se refere a Ata. -------------------------------------------------  

 ----- 2. Aprovação da Ata n.º 20/2022 da reunião extraordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 12 de outubro de 2022 - Os Senhores Vereadores, 

dispensaram a leitura da Ata, em virtude da mesma ter sido distribuída, previamente, a 

todos os membros do Executivo. Posta a votação, foi aprovada por unanimidade. Não 

participou na votação o Senhor Vereador Ricardo Paulo Pinto Lopes da Silva Freitas, por 

não ter estado presente na reunião a que se refere a Ata. --------------------------------  

 ----- 3. Banda de Música da Lixa – Aniversário da Banda de Música/215 Anos - 

Pedido de Isenção de Taxas e Outros Apoios – Ratificação de Despacho - A 

Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- 4. LixAnima – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social e 

Cultural da Lixa - VIII TRAIL Condinvest / Quinta da Lixa - Pedido de Isenção 

de Taxas e Outros Apoios – Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal 

deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------  

 ----- 5. 300-21 – Áreas de Acolhimento Empresarial | Loteamento Industrial do 

Alto das Barrancas (Alterações ao Projeto Inicial) – Ratificação de Despacho - A 

Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----- 6. “Banco Alimentar Contra a Fome do Porto” – Apoio em Transporte - A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de concessão de apoio em transporte. 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. --------------------------------------------  

 ----- 7. Minuta do Contrato de Comparticipação para Remodelação e 

Reconstrução do Edifício Sede da Associação da Casa do Povo da Longra – O 

Senhor Vereador Hugo Martins perguntou se a Casa do Povo da Longra dispõe de meios 

financeiros para fazer face às obras, uma vez que a Câmara está a comparticipar com um 

pouco mais de metade do valor estimado, tendo o Senhor Presidente referido que sim, 

sem prejuízo de, numa circunstância especial, poder haver revisão da comparticipação 

municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação - A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do contrato de 

comparticipação a celebrar com a Associação da Casa do Povo da Longra. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------------  

 ----- 8. Guia de Gestão da Coleção | Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

Tâmega e Sousa – O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos relembrou a necessidade na 

recolha e manutenção do espólio dos jornais felgueirenses.--------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do Guia de Gestão da Coleção da Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa e submeter para aprovação do Conselho 

Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa. Estas deliberações foram tomadas por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- 9. Reconhecimento aos Bombeiros do Município de Felgueiras – Natal 

2022 - A Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição de equipamento de uso 

coletivo até ao valor máximo de 500 € (quinhentos euros), IVA incluído, na época de 

Natal de 2022, às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e da 

Lixa. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ---------------------------------------  

 ----- 10. Concurso Público para Cessão da Exploração do “Bar e Esplanada da 

Praça do Comércio – Cidade da Lixa” - A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

abertura do procedimento para a cessão de exploração do Bar e Esplanada da Praça do 

Comércio – Cidade da Lixa. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ----------------   

 ----- 11. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Regulamento de 

Apoio ao Desporto Amador – Campeonatos Regionais de Infantis, Juniores e 
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Seniores de Piscina Curta 22-33 | Associação de Natação do Norte de Portugal 

- A Câmara Municipal deliberou celebrar um Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, conforme minuta já deliberada, com a Associação de Natação do Norte de 

Portugal e a atribuição dos apoios previstos no mapa em anexo, em conformidade com o 

disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------------  

 ----- 12. PDM - Unidade Execução 01_UOPG 20 – Alto das Barrancas – 

Nascente -  Na sequência da deliberação tomada na sua reunião ordinária de 1 de 

setembro de 2022, a Câmara Municipal delibera aprovar o relatório de ponderação dos 

resultados da discussão pública assim como, confirmando o conteúdo documental do 

respetivo procedimento de delimitação, aprovar a Unidade de Execução n.º 01/UOPG20 – 

Alto das Barrancas Nascente, ao abrigo do disposto nos artigos 146.º a 148.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual. ----------------------------------------------------  

Mais delibera publicitar a presente deliberação em Aviso a publicar no Diário da 

República e no seu site institucional, assim como da mesma dar conhecimento à 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

Delibera ainda promover, na oportunidade, nos termos aplicáveis no disposto nos artigos 

164.º a 169.º do RJIGT, a operação de reparcelamento para efeitos registais da área 

delimitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas deliberações foram tomadas por unanimidade. ------------------------------------------  

 ----- 13. Retificação à DUP da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 

2020, publicada pelo Aviso n.º 20267/2020, no diário da república, 2.ª Série, 

de 16 de dezembro - A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da disposição da alínea 

vv), do n.º 1, do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, constante do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovar a presente proposta de Retificação da 

DUP da Assembleia Municipal de 29 de setembro de 2020, publicada pelo Aviso n.º 

20267/2020 no Diário da República, 2ª Série, de 16 de dezembro de 2020 e, nos termos 

dos n.ºs 2 e 3 do art.º 14.º do Código das Expropriações, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

Estas deliberações foram tomadas por unanimidade. --------------------------------------  
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 ----- 14. Proposta - Consolidação da Mobilidade Intercarreiras ou 

Intercategorias - A Câmara Municipal deliberou autorizar a consolidação definitiva da 

mobilidade interna intercarreiras do trabalhador Carlos Alberto Lemos Lima, na categoria 

de Técnico Superior, posição remuneratória 2, nível 16, remuneração pecuniária de 1 

268,04 €, com efeitos a 01.10.2022. Esta deliberação foi tomada por seis votos a favor e 

duas abstenções dos Senhores Vereadores Vítor Vasconcelos e Hugo Martins. ------------  

 ----- 15. Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento no 

âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – A Câmara Municipal 

tomou conhecimento.  --------------------------------------------------------------------  

 ----- 16. Aprovação em minuta dos textos das deliberações - A Câmara Municipal 

deliberou aprovar em minuta os textos das deliberações. Esta deliberação foi tomada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------   

 ------ Nada mais havendo a tratar, pelas catorze horas e cinquenta minutos, o Senhor 

Presidente da Câmara agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.  

 ------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, oito laudas, que ficam 

rubricadas pelo Senhor Presidente da Câmara, Nuno Alexandre Martins da Fonseca e por 

mim, António Sérgio da Costa Oliveira, designado para secretariar esta reunião. ------------  

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

O Chefe da Divisão Administrativa, 
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