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------------------------------------------Ata n.º 02/2023 ---------------------------------------------  

 ------ Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 01/2023 da reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 05 de janeiro de 2023; --------------------------------------------------------------  

 ------ 2. Associação Casa Senhora do Alívio - Pedido de Isenção de Taxas – Ratificação de 

Despacho; -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------ 3. Casa do Povo de Jugueiros - Pedido de Isenção de Taxas – Ratificação de 

Despacho; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 4. Comissão de Festas de S. Pedro - Pedido de Isenção de Taxas – Ratificação de 

Despacho; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lagares - Pedido de Isenção de 

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

 ------ 6. Termo de Parceria entre a “Salta Fronteiras Associação” e o Município de 

Felgueiras – Ratificação de Despacho; ---------------------------------------------------------------  

 ------ 7. Loja do Cidadão de Felgueiras” Trabalhos Complementares – Aprovação do 

Projeto - Ratificação de Despacho; --------------------------------------------------------------------  

 ------ 8. Empreitada 604-21 “Loja do Cidadão de Felgueiras” Trabalhos Complementares; -  

 ------ 9. Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa - Pedido de Isenção de Taxas; ----------  

 ------ 10. Isenção de Taxas pela Utilização das Piscinas Municipais; ----------------------------  

 ------ 11. Empreitada 605-21 - “Áreas de Acolhimento Empresarial – Loteamento 

Industrial do Alto das Barrancas” | Revogação da Deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em 29 de novembro de 2022, sob o Ponto n.º 11; ------------------------------------  

 ------ 12. Empreitada 300-21 - “Áreas de Acolhimento Empresarial – Loteamento 

Industrial do Alto das Barrancas” – Trabalhos Complementares; --------------------------------  

 ------ 13. Ligação do Nó N.º 12 da A11 à AAE da Zona Industrial do Alto das Barrancas e 

Requalificação da Zona da Rua Senhor dos Perdidos" – Aprovação do Projeto; ---------------  
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 ------ 14. “Intervenção de Reabilitação e Valorização dos Rios Vizela, Bugio e Ferro no 

Concelho de Felgueiras”; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 15. Contrato de Comparticipação entre o Município de Felgueiras e Agrupamento 

694 – Margaride – Felgueiras; -------------------------------------------------------------------------  

 ------ 16. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Minutas para Apoios 

previstos no Regulamento de Apoio ao Desporto Amador; ---------------------------------------  

 ------ 17. SIADAP - Biénio 2023/2024 - Objetivos Estratégicos Plurianuais; --------------------  

 ------ 18. Transferência de Competências para as Autarquias Locais - Âmbito da Ação 

Social - Prorrogação do Prazo de Transferência das Competências para as Autarquias 

Locais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 19. Declaração de Compromissos Plurianuais, Pagamentos em Atraso e 

Recebimentos em Atraso a 31/12/2022 - Art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março; ------------------------------------------------  

 ------ 20. Termos de Aceitação das OP Norte-04-2316-FEDER-000472 - “Requalificação do 

Edifício do Conservatório de Música de Felgueiras - 1.ª Fase'' e Norte-04-2316-FEDER-

000476 - "Reabilitação Urbana do Espaço Público (RUEP) de Núcleos Centrais de Diversas 

Freguesias – Felgueiras - 1ª Fase" – Para conhecimento;-----------------------------------------  

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

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

 ------ 22. 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, Ricardo Paulo Pinto Lopes da Silva Freitas 

e Virgílio Óscar Lachado Ferreira, 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. ---------------------------------------------  

 ------ 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 trinta e 

cinco minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ De seguida, o Senhor Presidente declarou aberto o: ---------------------------------------  
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----------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos referiu a propósito da inauguração da Loja do 

Cidadão de Felgueiras: “Pena que o PM António Costa não tenha podido vir a Felgueiras, 

ontem, para inaugurar a Loja do Cidadão, porque estaria certo que iria ter uma receção 

monumental.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Sobre a Temática Ambiental referiu a necessidade de estudo do sistema de recolha 

específica de resíduos verdes (que enchem, por esta altura, os contentores de RSU e são 

deitados aos ribeiros e rios) – referiu o modelo da LIPOR que eventualmente a 

AMBISOUSA poderia replicar neste território, porque não, no âmbito da PEPAC – Produção 

de Energia Renovável Agrícola (produção “interna” de pellets); - há essa preocupação no 

âmbito da Valsousa e da Ambisousa, pelo que deixa a sugestão. -------------------------------  

Sugeriu que seja efetuado levantamento, com ajuda das freguesias, para a Certificação 

de árvores fora da floresta PEFC Portugal. -----------------------------------------------------------  

Mais referiu que a proposta de Gestão Integrada da Floresta no Seixoso, em parceria com 

Celorico e Amarante (criação de uma AIGP – Área Integrada de Gestão do Território): 

para a CIM-TS estão previstas 2 AIGP, num total de 70 a nível nacional (na sequência das 

fragilidades das ZIF`s), sendo que entre outros benefícios, o PRR financia 600€/ha para 

arranque de eucaliptos + 120/160€/ha para plantação de folhosas e tem conhecimento de 

que o ICNF quer revitalizar o Viveiro de Amarante. Deixa esta sugestão ao Executivo.------  

Referiu ainda a sua preocupação com o estado dos açudes dos nossos ribeiros e rios, 

alguns claramente destruídos ou obsoletos (importantes para a retenção de água, 

equilíbrio ambiental e nivelamento dos caudais de água) e perguntou se há algum tipo de 

levantamento municipal deste património e do seu estado de conservação (deviam ser 

estudadas medidas de recuperação com a APA e a CCDR-N). Haverá um levantamento de 

2021.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradeceu o convite para a Gala do Desporto, notando-se a ausência da zona da LIXA 

(tirando o bilhar). A Lixa terá perdido centralidade nesta matéria. Lembrou a Columbofilia, 

com a Campeã Europeia (Margarida Pinho) e o Dirigente Zeferino Almeida, Presidente da 

Associação de Columbofilia há mais de 50 anos, que deveriam ser considerados no âmbito 

da Gala do Desporto, bem como a majoração das modalidades com visibilidade/estatuto 
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olímpico; para além da necessidade de apoiar novas modalidades e estimular a 

participação feminina. Deixa a sugestão. ------------------------------------------------------------  

Quais os reais problemas do relvado do Estádio Senhor do Amparo, que impossibilitaram 

a realização de um jogo do FC Lixa? Vai haver alguma intervenção para valorizá-lo? - 

quando as condições climáticas o permitirem, vai haver uma intervenção de “micro-

drenagem”? -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Tem conhecimento de que houve intervenções nestas últimas 2 semanas, muito low-

profile, mas a situação continua preocupante; referiu o modelo bracarense, de articulação 

com as Juntas e GNR. Perguntou que reportes recebeu a CMF, quando e se para a 

população em geral existe mecanismo de comunicação através, por exemplo, de email 

específico. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, por último, que de acordo com o parecer da ANAM, temos de reportar ao 

Presidente da Assembleia Municipal a nossa situação profissional, mesmo sendo Vereador 

sem Pelouro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins solicitou informação sobre o número de 

reclamações que deram entrada nos últimos 60 dias nos serviços da CMF relacionados 

com furos e rebentamento de pneus e problemas em automóveis, relacionados com 

buracos nas estradas, em consequência das intempéries. ----------------------------------------  

Apresentou alguns exemplos: Em 7 de janeiro ao final da tarde na EN207 zona da 

Estradinha, 3 carros com furos devido a buracos na via. Mais referiu que os serviços da 

Câmara dão informações distintas sobre como apresentar reclamação. Perguntou se têm 

sido os Seguros Municipais, desde que cumpridos os requisitos mínimos de 

responsabilização (Orçamento de reparação de danos; fotos; registo da GNR; 

identificação do local, testemunhas, se o local estava ou não sinalizado). ---------------------  

 ------ Perguntou se já foi notificado proprietário do terreno junto ao Restaurante Zona 

Verde, uma vez que é uma vergonha ambiental, urbanística e de segurança rodoviária, 

denotando falta de diligências por parte da câmara municipal. ----------------------------------   

 ------ Relativamente a Inquéritos de Satisfação Qualidade, disponível no site da CMF, 

perguntou se tem tido participação e se serão dados a conhecer os resultados e quando. -   

 ------ O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as sugestões e contributos dos Senhores 

Vereadores e referiu que relativamente à recolha de resíduos se está a trabalhar para 
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encontrar as melhores soluções, sendo que não há equipamentos para dar resposta a 

todos as necessidades, que são muitas. Também a recolha dos resíduos orgânicos estão a 

ser objeto de estudo, provavelmente com centro de recolha em Paredes. Está-se a 

acompanhar, de forma empenhada, esta evolução, com a orientação da LIPOR, para 

encontrar as melhores soluções. Têm que ser criadas as condições para definir pontos de 

recolha de lenhas de poda, mas também sensibilizar a população para que depois as 

utilize. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que estão a ser trabalhadas as AIGP’s em articulação com o Instituto da 

Conservação da Natureza, que serão levados a bom termo. -------------------------------------  

 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto informou que a questão dos açudes está em 

tratamento e foi incluído em candidaturas. ----------------------------------------------------------  

 ------ Relativamente à Gala do Desporto, o Senhor Presidente referiu que concorda que é 

necessário dar maior destaque a modalidades menos evidenciadas. ----------------------------  

Relativamente ao estado das vias públicas, decorrente das intempéries, informou que se 

está a fazer o levantamento da situação (desabamentos, roturas e abatimentos de pisos) , 

cujo valor estimado para a sua reparação ronda já 2.350 euros. É uma grande 

preocupação a que se tentará dar resposta de forma faseada, priorizando as situações 

mais gravosas, que possam colocar em perigo o trânsito. ----------------------------------------  

Há registo de algumas reclamações de acidentes que têm o seu curso administrativo 

normal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Fernando Fernandes, relativamente à forma de contacto com a 

Câmara, informou que, quer seja para endereço de email específico, quer seja para o 

endereço geral, todas as reclamações são tratadas de igual forma e com a mesma 

preocupação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Relativamente às escorrências de águas e terras na “zona verde”, o Senhor 

Vereador Joel Costa informou que a proprietária já notificada por duas vezes e seguir-se-

ão os trâmites legais para reverter a atual situação. -----------------------------------------------  

 ------ O Senhor Presidente, sobre o inquérito de satisfação online, informou que será 

realizada a análise dos inquéritos e dadas a conhecer as suas conclusões. --------------------  

 ------ Relativamente ao relvado do campo de futebol Senhor do Amparo, o Senhor 

Vereador Joel Costa esclareceu que está prevista a microdrenagem, mas será necessária 
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uma intervenção de fundo, quando as condições climatéricas o permitirem e houver 

condições financeiras para o efeito. -------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----- 1. Aprovação da Ata n.º 01/2023 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 05 de janeiro de 2023 - 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. ---------  

 ----- 2. Associação Casa Senhora do Alívio - Pedido de Isenção de Taxas – 

Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta 

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

 ----- 3. Casa do Povo de Jugueiros - Pedido de Isenção de Taxas – Ratificação 

de Despacho - A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----- 4. Comissão de Festas de S. Pedro - Pedido de Isenção de Taxas – 

Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho. Esta 

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

 ----- 5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lagares - Pedido de 

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

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

 ----- 6. Termo de Parceria entre a “Salta Fronteiras Associação” e o Município 

de Felgueiras – Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal deliberou ratificar o 

Termo de Parceria entre a Salta Fronteiras Associação e o Município de Felgueiras. Esta 

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

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos, a propósito da ratificação de decisões 

relacionadas com isenção de taxas referiu que: ----------------------------------------------------     

“Já aqui referimos, em Reunião da CMF, que há uma certa letargia, amorfismo e 

desresponsabilização municipal nesta questão de isenção de taxas para as Festas e 

Romarias (recorre-se muito à Ratificação de Atos, que é uma excecionalidade prevista na 

Lei). -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Exige-se outro rigor e disciplina nesta questão da isenção de taxas. (sobretudo quando já 

se anunciou pomposamente o Cronograma Municipal de Festas e Romarias): ----------------  

1º Porque estamos a falar de dinheiros públicos (por pouco que seja, são dinheiros 

públicos que estamos a isentar de pagamento); ----------------------------------------------------  

2º Porque estamos a ser permissivos com o laxismo no cumprimento das obrigações 

legais na realização de Festas e Romarias; ----------------------------------------------------------  

3º Porque é uma desconsideração para c/ o Órgão Autárquico CMF Tem de haver outro 

tipo de organização municipal, em fazer chegar os documentos à Reunião da CMF (apesar 

da atenuante das Férias de Natal de funcionários) – tentar acabar c/ as Propostas de 

Ratificação de Atos já praticados; ---------------------------------------------------------------------  

E, sinceramente, não se compreende que qualquer um destes Pontos não tenha vindo a 

deliberação da CMF no passado dia 5 de janeiro! Alguém falhou! -------------------------------  

E para evitar situações semelhantes, sugiro, novamente, que se remeta comunicação 

(sobretudo) às Fábricas das Igrejas Paroquiais alertando-os para o cumprimento 

atempado de obrigações para com o Município: facilita o trabalho de funcionários 

municipais e delibera-se politicamente em conhecimento “a priori”! ----------------------------  

Quem se preocupa em agendar, com tempo e horas, um artista para as suas 

Festividades, também deve ter a consciencialização de não facilitar nos procedimentos 

administrativos! Neste aspeto, a Câmara tem de procurar disciplinar estas matérias! Volto 

a dizer, digam que a culpa é das exigências do Vereador Vitor Vasconcelos!” ----------------  

 ------ A Senhora Vereadora Ana Medeiros referiu que o roteiro de festas e romarias é 

sujeito a larga divulgação e constitui, por si só, uma forma de alerta para que as 

associações atempadamente efetuem os seus pedidos. A verdade é que as associações 

porque alteram a sua direção ou por outros motivos, alegam quase sempre 

desconhecimento da necessidade de efetuarem os pedidos em tempo útil. Tudo se fará 

para melhorar a situação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 7. “Loja do Cidadão de Felgueiras” Trabalhos Complementares – 

Aprovação do Projeto - Ratificação de Despacho – O Senhor Vereador Vítor 

Vasconcelos perguntou se não houve derrapagem financeira. “Trata-se de mais uma 

ratificação de decisão que foi tomada a 16 de dezembro... cabimentada a 13 de janeiro 

(quase 1 mês depois): -----------------------------------------------------------------------------------  
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• 115.119,46€ para a Loja do Cidadão (102.305€ preços novos + 12.814,46€ preço 

contratual) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• remodelação de instalações sanitárias, substituição de envidraçados da zona das 

Finanças, impermeabilização do pavimento da entrada, firewall.”. ------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Ricardo Freitas confirmou que se trata efetivamente de 

trabalhos complementares que se entendeu ser de executar. ------------------------------------  

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

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

 ----- 8. Empreitada 604-21 “Loja do Cidadão de Felgueiras” Trabalhos 

Complementares - A Câmara Municipal deliberou aprovar os trabalhos complementares 

e a minuta da Adenda n.º 1 ao Contrato de Empreitada n.º 112/2021. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----- 9. Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa - Pedido de Isenção de Taxas 

- A Câmara Municipal deliberou conceder isenção de taxas. Esta deliberação foi tomada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- 10. Isenção de Taxas pela Utilização das Piscinas Municipais – O Senhor 

Vereador Vítor Vasconcelos referiu: “Eu vou confiar na informação da Chefe dos Serviços 

de Desporto, que supostamente consultou os Serviços Sociais Municipais, a aferir a 

“carência socioeconómica” da requerente, e confiar que a Dª Maria Helena Sampaio 

Pereira é uma Munícipe/habitante de Felgueiras! Como tal, voto favoravelmente! -----------  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de isenção de taxas pela utilização das 

piscinas municipais de Felgueiras. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ----------  

 ----- 11. Empreitada 605-21 - “Áreas de Acolhimento Empresarial – 

Loteamento Industrial do Alto das Barrancas” | Revogação da Deliberação 

tomada pela Câmara Municipal em 29 de novembro de 2022, sob o Ponto n.º 

11 -  A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação de 29 de novembro de 2022, 

sob o ponto n.º 11. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------  

 ----- 12. Empreitada 300-21 - “Áreas de Acolhimento Empresarial – 

Loteamento Industrial do Alto das Barrancas” – Trabalhos Complementares - A 

Câmara Municipal deliberou: ---------------------------------------------------------------------------  

1 – Aprovar os trabalhos complementares, nos termos da documentação em anexo; -------  



 
 

9/15 
 

2 – Ratificar o despacho de cabimento datado de 13 de janeiro de 2023; ---------------------  

3 – Aprovar a minuta da Adenda n.º 1 do Contrato de Empreitada n.º 87/2021. -------------  

Esta deliberação foi tomada por sete votos a favor e duas abstenções dos Senhores 

Vereadores Vítor Vasconcelos e Hugo Martins. --------------------------------------------  

 ----- 13. Ligação do Nó N.º 12 da A11 à AAE da Zona Industrial do Alto das 

Barrancas e Requalificação da Zona da Rua Senhor dos Perdidos" – Aprovação 

do Projeto – O Senhor Vereador Ricardo Freitas explicou em pormenor o projeto aqui 

em causa, sendo que posteriormente será proposta a abertura do respetivo 

procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins expôs o seguinte: “A proposta contempla: ----------  

Rua 1 - Pretende-se construir uma via com uma extensão de cerca de 785 m, com uma 

largura média de 9 m, que ligará a rotunda da praça da portagem ao loteamento do alto 

das Barrancas, na saída 12 da A11. -------------------------------------------------------------------  

Rua 2 - Pretende-se construir uma via com uma extensão de cerca de 200 m, com uma 

largura média de 9 m, que ligará da rua 1 à rua do Alto das Barrancas onde se localizam 

as indústrias mais antigas. ------------------------------------------------------------------------------  

Rua do Sr. dos Perdidos - Pretende-se requalificar e pavimentar uma via com uma 

extensão de cerca de 1.300 m -------------------------------------------------------------------------  

Parque de estacionamento - Será construído a Norte da AAE do Alto das Barrancas um 

parque de estacionamento, que servirá de apoio a toda a AAE do Alto das Barrancas. ------  

Sinalização, jardinadem etc… --------------------------------------------------------------------------  

Plano plurianual com valor cabimentado de 2,5 milhões€, esta proposta é mais do dobro. 

Porquê? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vai haver financiamento para o restante valor? Como vai financiar a obra? -------------------  

Custo total da Zona Industrial: -------------------------------------------------------------------------  

5 milhões iniciais + 1.6 milhões de obras complementares + 2,5 milões custo 

expropriação terrenos expansão + serviços de cadastro etc + 5,5 milhões de euros nó 

ligação. Num ano triplicou o valor inicialmente anunciado! ---------------------------------------  

Em comparação com a Variante de Cabeça porca: 6,5 quilómetros - +/- 12 milhões € / 

Ligação do Nó N.º 12 da A11 – +/- 2 km – 6 milhões €! ------------------------------------------  

É importante também olhar para as restantes zonas industriais do concelho, como Airães,   
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Cabeça de porca e Lixa? E para outros investimentos importantes.”. ---------------------------  

 ------ O Senhor Presidente, a este propósito, referiu que o financiamento será pago, antes 

de mais, através do resultado da venda dos lotes. É um projeto demasiado importante e 

que tem que ser levado por diante. -------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Ricardo Freitas referiu que houve necessidade de redefinir o 

projeto de loteamento e potenciá-lo no sentido de um maior aproveitamento do espaço 

com criação de mais lotes e espaços de estacionamento e fixar um maior número possível 

de empresas. Explicou aos Senhores Vereadores, com recurso a uma planta mais 

explicita, as intervenções e infraestruturas a realizar numa perspetiva de futuro, 

requalificando, tanto quanto possível, de uma só vez e não por partes, o que obviamente 

aumentou o custo da empreitada. ---------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Presidente acrescentou que este projeto é mais ambicioso, mas há 

sempre a possibilidade de, no âmbito de alguma candidatura para áreas empresariais, 

ainda conseguir algum financiamento. Em termos orçamentais ter-se-á que atender às 

prioridades. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação - A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto. Esta deliberação foi 

tomada por sete votos e duas abstenções dos Senhores Vereadores Vítor Vasconcelos e 

Hugo Martins. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- 14. “Intervenção de Reabilitação e Valorização dos Rios Vizela, Bugio e 

Ferro no Concelho de Felgueiras” – O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos elogiou a 

candidatura, um projeto bem elaborado e estruturado e deu os parabéns ao Executivo por 

este projeto de valorização dos nossos recursos hídricos. ----------------------------------------  

De seguida, referiu o seguinte: “Projeto com o qual se concorda em absoluto e que deve 

replicar-se (aproveitar-se) nos outros trechos hidrográficos do concelho de Felgueiras 

(porque muito bem idealizado e que deve ser acompanhado pelas Escolas e 

Associações/Instituições), em que se prevê: --------------------------------------------------------  

- a eliminação de plantas invasoras (todas identificadas, com processos de eliminação 

idealizados e infelizmente generalizados/comuns noutros trechos – acácias, heras, 

bambus); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a identificação de problemas que são comuns (obstrução do leito, lenhas, uso de 

fertilizantes e pesticidas nos terrenos agrícolas adjacentes); -------------------------------------  
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- a importância de manutenção e recuperação dos Açudes (3), Poldras (3) e Pontes de 

Madeira (3); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- a engenharia ambiental como primordial na requalificação de margens (os 

enrocamentos e faxinas vivas, as pilhas de compostagem); --------------------------------------  

- a identificação das zonas de cheia e a implementação de medidas de atenuação de 

efeitos, no âmbito deste trágico quadro de alterações climáticas); ------------------------------  

- a replantação de vegetação autóctone; ------------------------------------------------------------  

- É pena o custo de 1,4 M€ para 13 Km (mais de 100.000 € por Km.) -------------------------  

É fundamental que tenhamos quadros que se formem (está prevista a formação de 

técnicos municipais – porque não recuperar a figura do “Guarda-Rios”) e saibam alertar, 

fiscalizar, manter e replicar paradigma noutros locais hidrográficos municipais. --------------  

Que haja o envolvimento da população e proprietários de terrenos adjacentes (há essa 

certeza de sensibilização destes atores nesta recuperação?). ------------------------------------  

Haverá um trabalho conjunto intermunicipal (Felgueiras, Fafe, Guimarães e Vizela), dado 

que não há uma continuidade territorial dos trechos? ---------------------------------------------  

Há uma descontinuidade de trilho: vai haver uma ligação de circuitos terrestres entre os 

Rios que vão sofrer intervenção? ----------------------------------------------------------------------  

Era interessante o Município envolver as Escolas neste processo de recuperação 

ribeirinha, perspetivando e responsabilizando o Futuro. É um esforço que temos de fazer, 

justificando, ainda mais, este Investimento financeiro. --------------------------------------------  

Nota para a importância que este Estudo/Projeto dá à necessidade de Corte e Desmate 

de Eucaliptos, numa área de 12,5mt. das margens, para recuperar os rios Bugio, Ferro e 

Vizela (na contextualização do n/ Voto contra a autorização para eucaliptização do 

Seixoso). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Elogiou a candidatura, um projeto bem elaborado e estruturado e deu os parabéns 

ao Executivo por este projeto de valorização dos nosso recursos hídricos. --------------------  

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins perguntou se foi assegurado pelo Município a 

posse de todos os terrenos privados nas margens e quem assegurará a manutenção e 

limpeza após intervenção. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto informou que os Senhores Presidentes das Juntas 

de Freguesia já abordaram os proprietários e não se registou até ao momento qualquer 

oposição ou alguém que seja definitivamente contra este projeto. ------------------------------  

 ------ Relativamente à manutenção o Senhor Presidente referiu que a mesma terá que 

passar necessariamente pela colaboração de várias entidades, designadamente, Juntas de 

Freguesia e escuteiros. ----------------------------------------------------------------------------------   

Deliberação - A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----- 15. Contrato de Comparticipação entre o Município de Felgueiras e 

Agrupamento 694 – Margaride – Felgueiras – O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos 

referiu ser justo este apoio ao CNE de Margaride, que foi solidário com outra Instituição 

felgueirense (Banda de Música de Felgueiras), na cedência gratuita de instalações! ---------  

Colocou as seguintes dúvidas sobre o modelo de elaboração do Contrato de 

Comparticipação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Terceira: “… a aplicar na prossecução da sua atividade” é um apoio específico 

pelas “despesas realizadas com a manutenção e adaptação do seu edifício sede”?; ---------  

Cláusula Quinta, “… o 2º Outorgante fica sujeito a publicitar o apoio recebido através da 

menção expressa Com o apoio do Município de Felgueiras”: -------------------------------------  

emprestamos a nossa Sede à Banda de Música de Felgueiras com o apoio do Município de 

Felgueiras? É isto??!! ------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Sexta: 30 dias após o término do presente contrato apresentar um Relatório de 

Execução – que Relatório? Faturas comprovativas das obras? -----------------------------------  

Folha de Presença para ensaios da Banda na Sede do CNE Margaride??!!” --------------------  

E Cláusula Sétima: este contrato termina a 13/12/2022? 30 dias depois, suponhamos 

13/01/2023, já deveríamos ter o “Relatório”, certo?”. ---------------------------------------------  

 ------ O Senhor explicou as dúvidas colocadas. -----------------------------------------------------   

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

comparticipação entre o Município de Felgueiras e o Agrupamento 694 – Margaride – 

Felgueiras e a atribuição de um apoio financeiro Municipal, no montante de € 5.000,00 

(cinco mil euros), tendo em vista compensar o Agrupamento 694 – Margaride – Felgueiras 

pelas despesas adicionais realizadas com a manutenção e adaptação do seu edifício sede, 
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mas também pelos constrangimentos provocados na sua atividade, em virtude de acolher 

gratuitamente no seu espaço a Associação da Banda de Música de Felgueiras para que 

esta prosseguisse, sem interrupções, o seu objeto social. ----------------------------------------  

 ------ Mais deliberou proceder à retificação da minuta do contrato, nos seguintes termos: -   

Na Cláusula Sétima, onde se lê: “- O presente contrato entra em vigor na data da sua 

assinatura e termina a 13/12/2022“, deve ler-se: “O presente contrato entra em vigor na 

data da sua assinatura e termina a 13/02/2023“.- -------------------------------------------------  

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

 ----- 16. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Minutas para 

Apoios previstos no Regulamento de Apoio ao Desporto Amador - A Câmara 

Municipal deliberou celebrar Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos 

termos das minutas anexas à proposta, com as coletividades desportivas cujo escopo é o 

fomento desportivo, que na presenta data têm os seus processos de candidaturas 

integralmente concluídos, bem como a atribuição dos apoios logísticos e financeiros 

elencados no mapa anexo, para a época 2022/2023 | ano desportivo 2023. Esta 

deliberação foi tomada por unanimidade. O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos não 

participou na discussão e votação por se considerar impedido. ----------------------------  

 ----- 17. SIADAP - Biénio 2023/2024 - Objetivos Estratégicos Plurianuais – O 

Senhor Vereador Vítor Vasconcelos expôs o seguinte: “2023 é o ano apontado para o 

início da Revisão do SIADAP (que seja uma Revisão que valorize as carreiras e motive 

profissionalmente os funcionários autárquicos). O período do SIADAP decorre até abril de 

2023. É uma temática sensível, pelo menos ao nível das quotas (só 5% poderão ter 

desempenho excelente e 25% desempenho relevante). Não sei se houve 2/4 propostas 

de melhoria dos Serviços (até 30 de setembro), quais foram e se estas foram 

implementadas até ao final de 2022; quem é a Comissão Paritária, os CCA`s. Há uma 

ausência de informação no site municipal, que é necessário atualizar, ao contrário do que 

determina a Lei.”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Senhora Vereadora Ana Medeiros esclareceu que as propostas de melhoria dos 

serviços é uma atividade diária, ajustando-se os serviços no sentido de melhorar sempre 

o desempenho. As propostas no âmbito do SIADAP são aferidas pelos respetivos 

superiores hierárquicos que acompanham essas propostas e as implementam. --------------  
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Deliberação - A Câmara Municipal deliberou aprovar os objetivos estratégicos plurianuais 

(OE) para o biénio 2023/2024. Esta deliberação foi tomada por sete votos a favor e duas 

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

 ----- 18. Transferência de Competências para as Autarquias Locais - Âmbito da 

Ação Social - Prorrogação do Prazo de Transferência das Competências para as 

Autarquias Locais - A Câmara Municipal, nos termos e para os efeitos descritos no n.º 5 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na sua redação atual, 

deliberou: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar submeter à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo até 3 de abril de 2023 

para o exercício das competências transferidas para as autarquias locais por via do 

Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no âmbito da ação social. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----- 19. Declaração de Compromissos Plurianuais, Pagamentos em Atraso e 

Recebimentos em Atraso a 31/12/2022 - Art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento e deliberou remeter à Assembleia Municipal para o mesmo 

fim, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 15º, da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. Esta deliberação foi 

tomada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  

 ----- 20. Termos de Aceitação das OP Norte-04-2316-FEDER-000472 - 

“Requalificação do Edifício do Conservatório de Música de Felgueiras - 1.ª 

Fase'' e Norte-04-2316-FEDER-000476 - "Reabilitação Urbana do Espaço 

Público (RUEP) de Núcleos Centrais de Diversas Freguesias – Felgueiras - 1ª 

Fase" – Para conhecimento - A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------  

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

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

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

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

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

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------   
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 ------ Nada mais havendo a tratar, pelas dezasseis horas e dez 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, dez 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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