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------------------------------------------Ata n.º 03/2023 ---------------------------------------------  

 ------ Aos dois dias do mês de fevereiro 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 02/2023 da reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada no dia 19 de janeiro de 2023; --------------------------------------------------------------  

 ------ 2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sousa – Festas em Honra de S. 

Vicente Sousa - Pedido de Isenção de Taxas e Outros Apoios – Ratificação de Despacho; -  

 ------ 3. Protocolo – Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Moure – Jornada 

Mundial da Juventude – Ratificação de Protocolo; --------------------------------------------------  

 ------ 4. Alteração de Horários da Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras e Casa da 

Cultura de Barrosas – Ratificação de Despacho; ----------------------------------------------------  

 ------ 5. Sistemas de Drenagem de Águas Residuais e Captação e Distribuição de 

Abastecimento de Água – Aprovação do Projeto – Ratificação de Despacho; -----------------  

 ------ 6. Proposta de Eliminação de Documentos - Contraordenações; -------------------------  

 ------ 7. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras – Atribuição de 

Subsídio Ordinário; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 8. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa – Atribuição de 

Subsídio Ordinário; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ 9. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação de Atletismo do 

Porto – Campeonato Regional de Corta-Mato Curto 2023; ----------------------------------------  

 ------ 10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação CRCDV 1982 | 

ADUL-Unhão Lordelo | KEMP Legend Club Felgueiras;---------------------------------------------  

 ------ 11. Projeto de Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de 

Felgueiras – Início de Procedimento; -----------------------------------------------------------------  

 ------ 12. Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Felgueiras; --------  

 ------ 13. Retificação à Resolução de Expropriação de uma área destinada à concretização 

da "Área de Acolhimento Empresarial do Alto das Barrancas - (UOPG 5/UOPG 20)”, 
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integrando Parcelas e Terreno nas Freguesias de Revinhade, Regilde e Penacova e na 

União de Freguesias de Torrados e Sousa; ----------------------------------------------------------  

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

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

 ------ 15. 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: ---------------------------------------  

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

 ------ O Senhor Vereador Hugo Martins referiu que nas escolas de Jugueiros e EB1 de 

Margaride, há problemas com o aquecimento que devem ser resolvidos. Perguntou se foi 

feito levantamento das situações em que tal ocorre e que soluções imediatas foram 

tomadas para minimizar os efeitos do deficiente aquecimento nas escolas. Eventualmente, 

o Executivo poderia, em parceria com associações de pais e Juntas de Freguesia, avaliar 

as situações mais prementes e resolver. -------------------------------------------------------------  

Por outro lado, seria de toda a conveniência que, feito o levantamento, se planeassem as 

soluções para o próximo inverno. ---------------------------------------------------------------------    

Relativamente à “Presidência aberta” saudou a iniciativa, porque constitui uma forma de 

auscultação das populações e dos seus problemas e espera que sirva para resolver 

efetivamente os problemas. Perguntou se, relativamente aos locais já visitados (dois), é 

possível fazer uma resenha das carências e anseios detetados e previsão das soluções. ---  

Relativamente às obras do Conservatório de Música de Felgueiras, referiu que as mesmas 

se encontram suspensas desde de agosto de 2022, sendo o prazo de execução de 8 
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meses, pelo que gostaria de conhecer os motivos da suspensão. Para além disso, haverá 

trabalhos complementares já adjudicados, no montante de 125 mil euros, que não foram 

objeto de deliberação da Câmara. ---------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos, a propósito da Declaração de compromissos 

plurianuais, pagamento e recebimentos em atraso, deliberada na última reunião de 

Câmara, perguntou se já há enquadramento sobre as dúvidas levantadas relativamente às 

dívidas do Agrupamento de Escolas de Idães e da Escola Secundária de Felgueiras. --------  

Perguntou qual o caráter da intervenção municipal numa residência particular, de 

pavimentação a cubos ocorrida de 23 a 26 de janeiro de 2023, na Rua das Cruzes, União 

das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos. -----------------------------------------------------  

Solicitou que fosse feita uma resenha/balanço dos pedidos efetuados, no ano de 2022, no 

âmbito do BUPI, designadamente o número de propriedades identificadas e o número de 

proprietários registados. --------------------------------------------------------------------------------  

Recomendou que, na reparação de buracos de estrada, se faça uma compactação na 

aplicação do betuminoso, por 2 razões: garante outra durabilidade do piso e evita nova 

intervenção municipal a breve prazo, com a redução de duplicação de custos de 

intervenção; e, se possível, evitar a circulação de trânsito sem compactação! A IP na 

aplicação deste material, recomenda: “Não deve circular qualquer tipo de tráfego sobre a 

camada de sub-base enquanto não estiver concluída a compactação, exceto em situações 

excecionais devidamente justificadas e autorizadas pela Fiscalização.”. ------------------------  

Relativamente ao coberto da bancada na Zona Desportiva Municipal (sintético) perguntou 

se é verdade que tenha sido proposta à Câmara Municipal essa benfeitoria, de forma 

gratuita, pelos pais das camadas jovens do Futebol Clube de Felgueiras. ----------------------  

Por último, perguntou se está previsto o aumento da Rede Pública de Creches/Criação de 

Creches e onde. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Sobre o aquecimento nas escolas o Senhor Presidente referiu que a situação já 

vinha de anteriores mandatos autárquicos e que, em 2017, foram resolvidas as situações 

mais gritantes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Sobre esta matéria, o Senhor Vereador Joel Costa referiu que a situação na Escola 

Frei Lucas foi resolvida. Houve uma avaria grave que a E-Redes ainda não reparou 

completamente. Hoje mesmo foi feito o arranque e está a funcionar, mas está em 
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avaliação permanente, porque pode não ser a solução definitiva, sendo que para já está 

estável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na Escola de Jugueiros há uma avaria e a Escola de Lagares precisa de intervenção mais 

profunda. Em Airães está a funcionar em condições e sem problemas. ------------------------  

Todas as restantes escolas do concelho funcionam normalmente em termos de 

aquecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Senhora Vereadora Ana Medeiros referiu que esta matéria está a ser altamente 

politizada, decorrente em muitos casos de empolamento nas redes sociais, dando-se ao 

problema uma dimensão que obviamente não tem. Avarias e problemas pontuais sempre 

houve e haverá, mas não com a gravidade que se lhe pretende atribuir. O assunto é 

demasiado sério para ser tratado com tanta ligeireza por algumas pessoas. ------------------  

 ------ Sobre a suspensão das obras no edifício do Conservatório de Música, o Senhor 

Vereador Ricardo Freitas, esclareceu que efetivamente as obras se encontram suspensas 

porque no decurso das mesmas se constatou que a laje intermédia é frágil e necessita de 

intervenção. Nesse sentido, foi solicitado à FEUP que fizesse um estudo para avaliar a 

melhor solução para o caso, pelo que serão retomados os trabalhos logo que seja 

encontrada a melhor solução técnica. Quanto aos trabalhos complementares de 125 mil 

euros informou que, face ao valor global da empreitada, a decisão lhe cabe de acordo 

com as competências que lhe estão delegadas pelo Senhor Presidente, não estando 

aquela decisão sujeita a deliberação do Executivo. -------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Fernando Fernandes informou ter recebido documentação sobre 

a questão das dívidas do Agrupamento de Escolas de Idães e da Escola Secundária de 

Felgueiras, que fará chegar aos Senhores Vereadores. --------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa, a propósito da pavimentação na Rua das Cruzes, 

referiu que se tratou de uma cedência de terreno em que foi necessário recuar o muro e 

tratar águas de consortes. Estes trabalhos não estavam previstos na empreitada e foram 

indicados preços de execução muito altos, pelo que só agora está em execução. ------------  

Relativamente à reparação de buracos informou que há um equipamento avariado e, em 

alguns casos, opta-se por soluções mais ligeiras, por falta de meios técnicos. ----------------  

Mais referiu não ter conhecimento de qualquer proposta para a cobertura da bancada da 

Zona Desportiva. O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos referiu que este assunto foi 
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abordado numa reunião com o Presidente do FCF, tendo o Senhor Vereador Joel Costa 

afirmado que se for proposto a Câmara Municipal poderá vir a aceitar. ------------------------ 

 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto referiu que há candidatura para 8 creches, 

seguindo-se o princípio de que; onde não há resposta se cria e onde é necessário reforço 

será reforçado.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A este propósito, o Senhor Presidente referiu que se tentará colmatar onde houver 

mais défice, através do aproveitamento e adaptação de espaços já existentes, uma vez 

que as verbas são reduzidas e a execução das candidaturas tem prazos curtos. -------------  

Sobre a deslocação do Executivo a cada uma das Juntas de Freguesias e embora sejam 

conhecidas as dificuldades e necessidades, entendeu-se que o contacto direto e no local, 

reforçando a proximidade, constitui uma mais valia que permite perceber melhor outras 

realidades. A deslocação é realizada em função de sorteio e serão visitadas as 32 Ex- 

freguesias. As visitas iniciam-se na escola à hora da refeição sem prévio conhecimento, 

para avaliar a qualidade das refeições que são servidas. Constatou-se que, quer em Vizela 

quer em Vila Fria, a comida servida estava excelente. ---------------------------------------------  

Com estas visitas regulares, conhecem-se melhor as necessidades fundamentais, 

designadamente quanto às redes de água, saneamento e rede viária. O roteiro da visita é 

da inteira responsabilidade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Ricardo Freitas informou que os registo no BUPI correm bem. 

Tenta-se motivar as pessoas da importância deste procedimento. Até esta data há 2744 

registos, 214 estão pendentes e 263 foram cancelados. Estarão registados cerca de 12% 

de prédio rústicos, mas pretende-se muito mais, mas não será fácil chegar aos 100%. 

Outros concelhos têm atingido percentagens mais altas, como Cinfães e Celorico, mas 

isso decorrerá do facto de haver mais prédios dos mesmos proprietários. ---------------------  

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

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

 ----- 1. Aprovação da Ata n.º 02/2023 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 19 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. ---------  
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 ----- 2. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sousa – Festas em Honra 

de S. Vicente Sousa - Pedido de Isenção de Taxas e Outros Apoios – Ratificação 

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

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

 ----- 3. Protocolo – Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Moure 

– Jornada Mundial da Juventude – Ratificação de Protocolo – O Senhor Vereador 

Vítor Vasconcelos referiu: “Reafirmar tudo aquilo que dissemos a 7 de abril de 2022, na 

aprovação do Protocolo com a Província Portuguesa da Congregação da Missão, para a 

realização dum Encontro Internacional da Jovens Vicentinos em Felgueiras, pré JMJ, que 

prevê uma participação de 1.500 jovens: demonstramos toda a n/ disponibilidade para 

colaborar no sucesso deste Encontro. Mas já na altura alertamos que era necessária uma 

Estimativa de Custos para as viagens, alimentação, logística do evento, etc, para 

enquadrar politicamente a n/ posição. Estimativa que nunca nos foi facultada/aprimorada!  

E tb já tinha dado nota, a 15 de dez de 2022, que o pedido da Fábrica da Igreja de Moure 

era um mecanismo de substituição formal da Vigararia! Noto que, à semelhança da 

criação da Fundação da JMJ, para gerir também o financiamento deste Evento, e por uma 

questão de transparência de financiamento e de custos, localmente a Vigararia deveria 

centralizar e agilizar estes procedimentos formais para a excecionalidade desta Jornada, 

solicitando, por ex. um NIF; e o pedido deveria vir devidamente contextualizado 

financeiramente (x para t-shirts, y para palco, z para deslocações). Até para evitar o 

anacronismo de uma Iniciativa Vicarial, que abrange quase todo o concelho, ter de ser 

“avaliada” por uma Equipa da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Moure 

(Cláusula 3ª). É que existe um COV!!! Fica a recomendação para futuros financiamentos 

municipais à JMJ – até para se evitarem surpresas orçamentais tipo o custo de montagem 

de palcos em Lisboa/Loures. ---------------------------------------------------------------------------  

Há novo Cabimento Orçamental de 2023? Ou permanece a cabimentação dos 5.000€ de 

15 dez 2022?” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto esclareceu que esta matéria já foi objeto de 

deliberação. O subsídio está atribuído, tratando-se agora somente de aprovar a minuta do 

protocolo nos termos da Norma do Sistema de Controlo Interno. -------------------------------    
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Deliberação - A Câmara Municipal deliberou ratificar o Protocolo entre o Município de 

Felgueiras e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Divino Salvador de Moure. Esta 

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

 ----- 4. Alteração de Horários da Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras e 

Casa da Cultura de Barrosas – Ratificação de Despacho - A Câmara Municipal 

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

 ----- 5. Sistemas de Drenagem de Águas Residuais e Captação e Distribuição de 

Abastecimento de Água – Aprovação do Projeto – Ratificação de Despacho – O 

Senhor Vereador Vítor Vasconcelos leu a seguinte intervenção: “Fundamentalmente, 

estamos a falar de investimento municipal em ampliação da rede de águas residuais 

(Saneamento Básico) e da rede de abastecimento de água para os próximos 2 anos, 2023 

e 2024! -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3M€ de Investimento em Saneamento Básico (1M€ em 2023 e 2 M€ em 2024), que 

representa um aumento da taxa de cobertura de 5,35%; ----------------------------------------  

336.000€ em Investimento de Rede de Águas Pluviais (150.000€ em 2023 e 206.000€ em 

2024); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1ª Conclusão é que em 2023 vai haver um abrandamento no Investimento na Rede de 

Saneamento Básico para retomar a “meta dos 2M€/ano” em 2024. ----------------------------  

Se pegar nas adjudicações de empreitadas de 9 Lotes, que aprovamos aqui, a 17 de 

fevereiro de 2022, há 1 ano atrás, que se espera estarem concluídas (já agora, estão ou 

não concluídas? Houveram revisões de preços?), entregues à Terrabundante e MAFC, 

temos um Investimento total, em 2022, 2023 e 2024, de pouco mais de 5M€, 

1,67M€/ano, e cerca de 700.000€ em reforço da rede de abastecimento de água. ----------  

Concordo que se tenha tido a preocupação de agregar intervenções simultâneas de 

saneamento e água pública na mesma empreitada, para minimizar custos e intervenções, 

causando o menor dos transtornos aos moradores. ------------------------------------------------  

Mas lamento que, aproveitando o ensejo empreendedor complementar, não se tenha 

planeado, também, a infraestruturação da rede de águas pluviais! -----------------------------  

O que se deseja é que no fim, haja a devida fiscalização municipal da devida colmatação 

de terras e repavimentação devida, a betuminoso e/ou cubo granítico, o que não tem 

ocorrido, provocando danos profundos na nossa rede viária! ------------------------------------  
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Lamenta-se, numa primeira análise, que há freguesias que têm investimento previsto para 

este triénio em análise, de forma sucessiva (Regilde e UF de Vila Cova da Lixa e Borba de 

Godim), e há 2 freguesias que não têm agendada/prevista nenhuma intervenção em SB e 

AA: Idães e Airães (e esta última que não tenha sido menosprezada por questões político-

partidárias – há, inclusivamente um Lote que salta a(s) empreitada(s) da Refontoura para 

Aião). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há, ainda, uma inclinação desnivelada de Investimento na zona de Vizela (UF de Vila 

Fria/Vizela (S. Jorge), Regilde, Revinhade, Penacova e Pombeiro); -----------------------------  

Lamenta-se, ainda, que 50% de Investimento nesta área esteja centralizado em 6 

Freguesias (Vila Fria e Vizela S. Jorge, Vila Cova da Lixa e Borba de Godim, Pedreira, 

Rande e Sernande, Regilde, Unhão e Lordelo e Pombeiro). --------------------------------------  

Assim como não se compreende a desproporção de Investimento entre Freguesias 

(mesmo considerando que algumas já têm uma percentagem de cobertura de redes mais 

avançada), com algumas freguesias com Taxas de Esforço (Investimento Municipal versus 

n.º de moradores) com índices 4,5 e 6 vezes superiores a outras freguesias (daí a 

contextualização/fundamentação municipal baseada nos Censos/2011 – já deveríamos 

considerar os Censos de 2021).”. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador fez ainda referência a uma tabela comparativa. ----------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Ricardo Freitas referiu que o critério se baseou no facto de se 

haver conseguido um acordo com as Águas do Norte no sentido de ser executado um 

emissário no rio Vizela para servir o Alto das Barrancas, aproveitando-se para servir 

igualmente as freguesias naquela zona. Aliás, foi exigência das Águas do Norte o 

fornecimento em baixa na zona servida pelo emissário. As Juntas de Freguesia 

identificaram as necessidades e, de seguida, estabeleceram-se as prioridades. Tudo foi 

negociado com as Juntas de Freguesia envolvidas e foi obtida a sua anuência. Outras 

freguesias já tiveram intervenções no âmbito das redes de água e saneamento. 

Obviamente que os trabalhos serão acompanhados por técnicos da Câmara, 

designadamente para fiscalizar as pavimentações, bem como como visitas assíduas do 

Vereador do Pelouro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Presidente acrescentou que Airães já tem alguma cobertura no 

abastecimento de água, mas havendo possibilidade de obter fundos, far-se-á mais. Idães 
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tem uma taxa de cobertura elevada. Tentou-se, agora, abranger as freguesias mais 

carenciadas nas redes básicas e aproveitar a oportunidade relativamente ao emissário das 

Águas de Norte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O Senhor Vereador Joel Costa relembrou que nas freguesias em causa, existem 

redes secas de saneamento, pelo que com esta solução passarão a usar-se as redes de 

saneamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

 ------ O Senhor Presidente congratulou-se por mais esta deliberação unânime do 

Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 6. Proposta de Eliminação de Documentos – Contraordenações - A Câmara 

Municipal deliberou a eliminação da documentação relativa às séries documentais 

constantes da informação e que se encontram enquadradas no Contencioso Fiscal e 

referidas na Portaria 412/2001, de 17 de abril com alterações introduzidas pela Portaria 

1253/2009, de 14 de outubro. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------  

 ----- 7. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras – 

Atribuição de Subsídio Ordinário – O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos referiu que a 

Câmara deveria associar-se às comemorações dos 125 anos do B. V. de Felgueiras. Mais 

referiu que em entrevista no final de 2021 o presidente da associação falou na carência 

viaturas de combate a incêndios florestais. – Talvez equacionar um presente de 

aniversário! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perguntou se a 3.ª Equipa de Intervenção Permanente (EIP) já está em funcionamento. --  

A Senhora Vereadora Rosa Pinto informou que decorre o processo de recrutamento. O 

Senhor Presidente referiu que se for convidado naturalmente comparecerá. ------------------  

Deliberação - A Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 

330º da Lei/2013, de 12 de setembro, deliberou aprovar a atribuição do subsídio anual à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Felgueiras, no valor de 56.000,00€ 

(cinquenta e seis mil euros) a pagar numa só prestação; -----------------------------------------  

- Mais delibera, em conformidade com o artigo 34º do Sistema de Controlo Interno da 

Câmara Municipal, aprovar a minuta do protocolo, anexa, a celebrar entre as partes. ------  

Estas deliberações foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------  



 
 

10/15 
 

 ----- 8. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa – Atribuição 

de Subsídio Ordinário - A Câmara Municipal, nos termos e ao abrigo da alínea u) do n.º 

1 do artigo 330º da Lei/2013, de 12 de setembro, deliberou aprovar a atribuição do 

subsídio anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa, no valor de 

44.000,00€ (quarenta e quatro mil euros) a pagar numa só prestação; ------------------------  

- Mais delibera, conformidade com o artigo 34º do Sistema de Controlo Interno da 

Câmara Municipal, aprovar a minuta do protocolo, anexa, a celebrar entre as partes. ------  

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

 ----- 9. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação de 

Atletismo do Porto – Campeonato Regional de Corta-Mato Curto 2023 - A 

Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta. Mais delibera aprovar o mapa dos apoios 

a conceder, o qual deverá fazer parte do aludido contrato-programa a celebrar com a 

Associação de Atletismo do Porto, 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. Estas deliberações foram tomadas 

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

 ----- 10. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação 

CRCDV 1982 | ADUL-Unhão Lordelo | KEMP Legend Club Felgueiras - A Câmara 

Municipal de Felgueiras, em conformidade com alínea u) do n.1 do artigo 33.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, deliberou celebrar Contratos-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, nos termos das minutas em anexo, com as coletividades 

desportivas, cujo escopo é o fomento desportivo, que na presente data têm os seus 

processos de candidaturas integralmente concluídos, bem como a atribuição dos apoios 

logísticos e financeiros elencados no mapa em anexo, para época 2022/2023 | ano 

desportivo 2023.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----- 11. Projeto de Alteração do Regulamento do Orçamento Participativo 

Jovem de Felgueiras – Início de Procedimento – O Senhor Vereador Vítor 

Vasconcelos perguntou quais são as alterações se pretende introduzir no regulamento, 

tendo a Senhora Vereadora Rosa Pinto informado que se trata essencialmente de rever os 

critérios de apreciação das candidaturas. ------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta. Esta deliberação foi tomada por 

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

 ----- 12. Revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de 

Felgueiras – O Senhor Vereador Vítor Vasconcelos leu a seguinte intervenção: “Recordo 

o que dissemos em Reunião da CMF, de 21 de julho de 2022, sobre este assunto: ----------  

“Plano deve estar perfeito. A reunião com as entidades da Proteção Civil foi de apenas 60 

minutos e não houve reparos nem considerações…há que confiar nas autoridades.” --------  

Presente o Parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que dá uma 

opinião favorável. Quem somos nós para questionar e contrariar esta Instituição, assim 

como a Comissão Municipal de Proteção Civil? ------------------------------------------------------  

Considerandos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Lamentar que, uma vez mais, não tenha havido contributos, em sede de Consulta 

Pública! ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º O parecer da ANEPC aponta, contudo, a necessidade de, em momento oportuno, 

proceder a correções, alterações e atualizações legais, normalização de Siglas e 

Procedimentos, em função das diretivas nacionais, e, mais importante do que tudo, fazer 

um “Copy-Past” adequado e conforme ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil 

de Cabeceiras de Basto (pg. 25) -----------------------------------------------------------------------  

3.º Nem digo que a culpa seja totalmente da CMF: mas a nota de responsabilidade de 

algumas omissões e incorreções deve ser imputada, sobretudo, à GEOATRIBUTO, 

C.I.O.P.T, Lda! --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º E uma nota para a Comissão Municipal de Proteção Civil, que tratou com ligeireza este 

precioso documento, num contexto de alterações climáticas, que vieram para perdurar, 

com fenómenos naturais cada vez mais intensos e localizados e em que, cada vez mais, 

temos de nos preocupar em caracterizar o risco no concelho de Felgueiras. ------------------  

Mais do que tudo, a Comissão Municipal de Proteção Civil tem de ter a responsabilidade 

permanente de saber apontar os “novos riscos”. ---------------------------------------------------  

Estamos a falar de prevenção e duma resposta preparada, com o maior número possível 

de parceiros, que têm de ser identificados e responsabilizados neste Plano! Inclusive, ter 

Instituições do Ensino Superior para acompanharem os processos de decisão das 

questões da proteção civil, face à grande complexidade dos riscos e às suas múltiplas 
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características inovadoras, para nos ajudarem neste processo de transição ecológica. 

Temos de olhar para os riscos de forma conjunta, reforçando o papel da cooperação 

como estratégia para a sua mitigação (e penso que este documento terá de ser mais 

agregador). PREC Cáritas, que foi revisto em 2022, Plano Institucional de Resposta a 

Emergências e Catástrofes, e que pode ser uma retaguarda dos grandes desastres que 

envolvam grupos populacionais. -----------------------------------------------------------------------  

Pela simples razão de que as Alterações Climáticas em Portugal são mais acentuadas do 

que noutras partes do mundo. E o concelho de Felgueiras tem de estar preparado, porque 

provavelmente não vamos ser exceção! --------------------------------------------------------------  

Prevenção - resposta integrada – assistência – combate: novo Paradigma da Proteção 

Civil!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proteção civil será, porventura, nos dias de hoje, uma das mais importantes áreas de 

intervenção dos Municípios O que demos como garantido, durante décadas, está em 

profunda alteração. Ignorar esta constatação será garantir o falhanço. ------------------------  

Mudaram as perceções do risco, mudam-se as perspetivas e mudam-se as expectativas 

dos cidadãos face a quem pode e deve garantir a mitigação de tudo isto. ---------------------  

De acordo com os dados do último relatório anual do Centro para Pesquisa e 

Epidemiologia das Catástrofes, em 2021, foram registados um total de 432 eventos 

catastróficos, números consideravelmente superiores à média de 357 eventos 

catastróficos no período entre 2001-2020. -----------------------------------------------------------  

As cheias dominaram esta estatística, com 223 ocorrências. -------------------------------------  

E já vão ter, supostamente, que atualizar este Plano Municipal em função de: ---------------  

- Carta de Perigosidade: lamentavelmente, os Municípios e as CIM´s ainda não foram 

ouvidos sobre a nova Carta de Perigosidade (a atual está em vigor só até dia 31 de 

março) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- há um novo sistema de Proteção Civil, desde o início deste ano, que criou os comandos 

sub-regionais – acabou o CDOS Porto (temos novos parceiros municipais na Proteção 

Civil, no âmbito do território da CIM do Tâmega e Sousa, de distritos diferentes). -----------  

Como vimos muito recentemente com as cheias e fenómenos localizados de pluviosidade 

muito intensa, tem vindo a aumentar a vulnerabilidade das comunidades às 

consequências potenciais das alterações climáticas. -----------------------------------------------  
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As alterações climáticas são já um processo que não se reverterá por muitos anos e que 

as suas consequências se vão acentuar no próximo futuro. --------------------------------------  

Este documento peca por omissão de reforço das ações de prevenção, incluindo 

sensibilização, informação e educação das populações em matéria de risco e 

comportamentos seguros. ------------------------------------------------------------------------------  

Não vi preocupação em implementar mecanismos de Videovigilância, c/ mecanismos de 

alarmística, para prevenir situações de desordem (e poderíamos começar pela Praça Dr. 

Machado de Matos). -------------------------------------------------------------------------------------  

Particularmente, e desculpem se não vi bem, mas estranho que, por exemplo, o Aterro de 

Sendim não tenha um índice de perigosidade e preocupação: desconheço se ainda tem 

uma elevada densidade de carga de incêndio, mas é um potencial risco de incêndio c/ 

elevada emissão de toxicidade de gases em incêndios. -------------------------------------------  

Assim como o Aterro de Lustosa, que embora situado em Lousada, fica nas imediações de 

Felgueiras, e justificava-se a inscrição deste risco no nosso Plano Municipal, dada a 

perigosidade de emissões atmosféricas tóxicas em caso de incêndio. --------------------------  

Já aqui falei na última Reunião da CMF: em maio de 2020 foi aprovado o Programa de 

Transformação da Paisagem e penso que Felgueiras (obviamente no âmbito da CIM-TS) 

poderia agarrar a medida programática de criação de uma AIGP – Áreas Integradas de 

Gestão da Paisagem na zona do Seixoso (em conjunto com Celorico de Basto e 

Amarante). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Creio, pois, que este documento poderia ter sido muito mais ousado e moderno, na senda 

daqueles que têm de ser os grandes desafios da Proteção Civil num futuro imediato, na 

previsão de cenários de chuvas intensas, ventos fortes, temperaturas mais elevadas e 

persistentes, com períodos mais longos de seca: ---------------------------------------------------  

1. A importância do envolvimento do cidadão -------------------------------------------------------  

2. A resiliência do patamar local -----------------------------------------------------------------------  

3. O investimento nas políticas de redução do risco de catástrofe -------------------------------  

4. Aproximação à ciência e inclusão do conhecimento científico ---------------------------------  

5. Dimensão tecnológica --------------------------------------------------------------------------------  

6. Avisos precoces centrados no cidadão e informação dedicada” -------------------------------  
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 ------ A Senhora Vereadora Rosa Pinto referiu que o parecer da Autoridade Nacional faz 

recomendações que devem ser tidas em conta em próximo Plano, sendo certo que as 

mesmas foram consideradas na atual Plano. Relativamente à participação em sede de 

consulta pública, e apesar do apelo e sensibilização feito à população, a adesão foi 

praticamente nula. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação - A Câmara Municipal, no uso das suas competências previstas no artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 44/2019 de 1 de abril, deliberou remeter à Assembleia Municipal para 

aprovação o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Felgueiras, que deverá 

posteriormente ser objeto de publicação no Diário de República, conforme determina o 

n.º 11 da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio, publicada na 2.ª Série do Diário da 

República, n.º 88. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----- 13. Retificação à Resolução de Expropriação de uma área de 79,22 HA 

destinada à concretização da "Área de Acolhimento Empresarial do Alto das 

Barrancas - (UOPG 5/UOPG 20)”, integrando Parcelas e Terreno nas Freguesias 

de Revinhade, Regilde e Penacova e na União de Freguesias de Torrados e 

Sousa – O Senhor Vereador Ricardo Freitas explicou que no decurso dos processo de 

expropriação se vão detetando divergências em termos de áreas não coincidentes com os 

registos o que obrigam a certos de áreas e ajustes cadastrais. ----------------------------------  

Deliberação - A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto n.º 1 do art.º 173.º conjugado 

com a alínea c) do n.º 2 do art.º 167.º, ambos do Código do Procedimento 

Administrativo, deliberou alterar a proposta da Resolução de Expropriação aprovada em 

reunião de câmara de 19 de maio de 2022, nos seguintes termos: -----------------------------  

- aprovar a nova lista parcelária e planta cadastral. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----- 15. 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 quarenta 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, quinze 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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