-------------------------------------------- Acta n.º 05 ------------------------------------------------Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e quatro, reuniu, no Salão
Nobre do edifício dos Paços do Concelho, em reunião ordinária do mês de
Março, devidamente convocada nos termos do n.º 2 do artigo 62.º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidos pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Felgueiras, reunião para ter
início às catorze horas e trinta minutos, com a seguinte ordem do dia: ----------------1. Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada
no dia 16.02.2004;------------------------------------------------------------------------------------2. Arquivo Histórico - Apresentação do Estudo Prévio de Arquitectura pelo
projectista Arquitecto Vítor Martins; --------------------------------------------------------------3. Piscinas de Barrosas - Apresentação do Estudo Prévio de Arquitectura
pelo projectista Arquitecto Vítor Martins; -------------------------------------------------------4. 3.ª Alteração ao Orçamento para 2004 – 3.ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos 2004/2007 – 3.ª Alteração ao Plano de Actividades
Municipais 2004/2007; ------------------------------------------------------------------------------5. Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Pinheiro para
aquisição do recinto envolvente à Capela de Nossa Senhora da Aparecida no
montante 12.500,00 €; ------------------------------------------------------------------------------6. Proposta de isenção do pagamento das tarifas de resíduos sólidos
urbanos e anulação das dívidas em atraso da munícipe Maria Gomes Teixeira
Pinto, viúva de Adão Domingos Queirós Macedo; -------------------------------------------7. Associação de Municípios do Vale do Sousa - Alteração do destino final
dos RSU’s dos Municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira para o
aterro sanitário do Baixo Tâmega (REBAT) – Contratualização do serviço de
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deposição de RSU’s; --------------------------------------------------------------------------------8. Associação de Municípios do Vale do Sousa - Alteração do destino final
do transporte de resíduos urbanos dos Municípios de Felgueiras, Lousada e
Paços de Ferreira para o aterro do Baixo Tâmega;------------------------------------------9. Associação de Municípios do Vale do Sousa - Contrato de recepção e
entrega de resíduos sólidos urbanos (RSU) para valorização, tratamento e
destino final a celebrar entre a REBAT e os Município de Felgueiras, Lousada e
Paços de Ferreira;------------------------------------------------------------------------------------10. Associação de Municípios do Vale do Sousa – Relação das dívidas
referentes a deliberações em sede do Conselho de Administração da Valsousa,
à SUMA, S.A. e à Resin, S.A.; --------------------------------------------------------------------11. Minuta de protocolo a celebrar entra esta Câmara Municipal e a EPF –
Ensino Profissional de Felgueiras, Lda. – Instalação e Manutenção de Redes e
Sistemas Informáticos; ------------------------------------------------------------------------------12.

URBANIZAÇÃO

E

EDIFICAÇÃO.

CONTRA-ORDENAÇÕES.

SANÇÕES. TEORIA GERAL E APLICAÇÃO CONCRETA - Parecer emitido
pelo Consultor Jurídico desta Câmara Dr. José de Barros e informação
complementar;-----------------------------------------------------------------------------------------13. Piscina Olímpica de Felgueiras – Devolução do projecto; -----------------------14. ANMP – Concessão de apoios a instituições legalmente constituídas
pelos funcionários dos municípios;---------------------------------------------------------------15. Junta de Freguesia de Margaride – Almoço na Cantina Municipal;------------16. Comissão de Festas de S. Jorge de Várzea - Autorização para
ocupação de terreno; --------------------------------------------------------------------------------17. Alteração dos turnos de serviço das farmácias/2004; -------------------------
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-----18. Pagamento de taxas em prestações – Requerente – Maria Elisa
Marques dos Santos; --------------------------------------------------------------------------------19. Isenção de pagamento de taxas de inspecção de elevadores –
Requerente – Província Portuguesa da Congregação da Missão;-----------------------20. Demolição de obra – Requerente – Joaquim Nelson Sousa Fonseca; ------21. Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento de
obras particulares e loteamentos. ----------------------------------------------------------------À hora designada compareceu o Senhor Presidente da Câmara em
Exercício e os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Fernando
Ribeiro Marinho, Dr. Vítor Manuel Mendes da Costa e Dr.ª Margarida Paula
Leite Faria Teixeira de Sousa.---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara em Exercício assumiu a presidência da
reunião e pelas quinze horas declarou-a aberta. ---------------------------------------------Estiveram também presentes à reunião a Directora do Departamento de
Administração Geral, Dr.ª Maria Fernanda Dá Mesquita Castro Leal e o Director
do Departamento de Planeamento, Eng.º José António Barbieri Cardoso.------------No início da reunião, pelo Senhor Presidente em Exercício, foi proposto,
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, a inclusão na ordem do dia dos seguintes assuntos: --------------------“Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Dr. António Alfredo Leal de
Faria, ex-Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras”. ---------------------------“Rede Nacional de Cidades e Vilas para Todos”.------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aceitar a sua inclusão na ordem do
dia da reunião.----------------------------------------------------------------------------------------Passou-se então à leitura da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal

3

realizada no dia 16 de Fevereiro de 2004, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente passou-se à leitura, discussão e votação dos seguintes
pontos da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 2 - Arquivo Histórico - Apresentação do Estudo Prévio de
Arquitectura pelo projectista Arquitecto Vítor Martins. A Câmara tomou
conhecimento e deliberou por unanimidade baixar aos serviços para
apreciação e voltar à próxima reunião.----------------------------------------------------------Ponto n.º 3 – Piscinas de Barrosas - Apresentação do Estudo Prévio de
Arquitectura pelo projectista Arquitecto Vítor Martins. A Câmara tomou
conhecimento e deliberou por unanimidade baixar aos serviços para
apreciação e voltar à próxima reunião.----------------------------------------------------------Ponto n.º 4 - 3.ª Alteração ao Orçamento para 2004 – 3.ª Alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos 2004/2007 – 3.ª Alteração ao Plano de
Actividades Municipais 2004/2007 - 3.ª Alteração ao Orçamento para 2003 –
Foi presente o projecto de alteração ao orçamento no valor de 95.432,00 €. A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração. 3.ª Alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos 2004/2007 – Em face da necessidade de
ajustamento de certas rubricas foi presente o projecto de alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos 2004/2007. A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar a alteração. 3.ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais
2004/2007 - Em face da necessidade de ajustamento de certas rubricas foi
presente o projecto de alteração ao Plano de Actividades Municipais
2004/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 5 - Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de
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Pinheiro para aquisição do recinto envolvente à Capela de Nossa Senhora da
Aparecida no montante 12.500,00 € – Proposta apresentada pelo Presidente
em exercício. A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio à
Fábrica da Igreja Paroquial de Pinheiro no valor de 12.500,00 €, para ajudar a
pagar a parcela de terreno envolvente à Capela de Nossa Senhora da
Aparecida, bem como que através dos serviços municipais seja feito o projecto
para o arranjo paisagístico de toda a área. ----------------------------------------------------Ponto n.º 6 - Proposta de isenção do pagamento das tarifas de resíduos
sólidos urbanos e anulação das dívidas em atraso da munícipe Maria Gomes
Teixeira Pinto, viúva de Adão Domingos Queirós Macedo - Proposta
apresentada pelo Vereador Fernando Marinho. A Câmara deliberou por
unanimidade fazer baixar à Assessoria Jurídica para emissão de parecer. -----------Ponto n.º 7 - Associação de Municípios do Vale do Sousa - Alteração do
destino final dos RSU’s dos Municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de
Ferreira para o aterro sanitário do Baixo Tâmega (REBAT) – Contratualização
do serviço de deposição de RSU’s – Foi presente o ofício n.º 237/04, datado de
12 de Fevereiro de 2004, da Associação de Municípios do Vale do Sousa. A
Câmara atentas as dúvidas que igualmente se suscitam a este Município
quanto à forma de contratualização com a REBAT, deliberou por unanimidade
solicitar à Associação de Municípios do Vale do Sousa que junto do Dr.
Marques de Carvalho obtenha parecer jurídico sobre a forma como o
procedimento deverá ser conduzido. -----------------------------------------------------------Ponto n.º 8 - Associação de Municípios do Vale do Sousa - Alteração do
destino final do transporte de resíduos urbanos dos Municípios de Felgueiras,
Lousada e Paços de Ferreira para o aterro do Baixo Tâmega - Foi presente o
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ofício n.º 241/04, datado de 12 de Fevereiro de 2004, da Associação de
Municípios do Vale do Sousa. A Câmara tomou conhecimento e deliberou por
unanimidade manifestar a sua discordância quanto à proposta apresentada
pela SUMA uma vez que entende não ter que suportar qualquer encargo
suplementar resultante da alteração do destino final do transporte de resíduos
urbanos do Município de Felgueiras. ------------------------------------------------------------Ponto n.º 9 - Associação de Municípios do Vale do Sousa - Contrato de
recepção e entrega de resíduos sólidos urbanos (RSU) para valorização,
tratamento

e destino final a celebrar entre a REBAT e os Município de

Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira - Foi presente o ofício n.º 295/04,
datado de 25 de Fevereiro de 2004, da Associação de Municípios do Vale do
Sousa. A Câmara tendo em consideração que para a contratação directa com
a REBAT foi pedido à Associação de Municípios do Vale do Sousa que
solicitasse parecer ao seu consultor jurídico, deliberou por unanimidade
solicitar à REBAT que possa aguardar pelas conclusões do referido parecer
para posteriormente se pronunciar. Mais deliberou por unanimidade comunicar
à REBAT e dar igualmente conhecimento à Associação de Municípios do Vale
do Sousa. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 10 - Associação de Municípios do Vale do Sousa – Relação das
dívidas referentes a deliberações em sede do Conselho de Administração da
Valsousa, à SUMA, S.A. e à Resin, S.A. - Foi presente o ofício n.º 299/04,
datado de 21 de Fevereiro de 2004, da Associação de Municípios do Vale do
Sousa. A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade fazer
baixar à Divisão Financeira para que informe quais as facturas que
efectivamente estão em débito e quais os créditos que o Município detém. ------
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-----Ponto n.º 11 - Minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de
Felgueiras e a EPF – Ensino Profissional de Felgueiras, Lda. – Instalação e
Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos. A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar a minuta do protocolo. --------------------------------------------------Ponto n.º 12 - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO. CONTRA-ORDENAÇÕES.
SANÇÕES. TEORIA GERAL E APLICAÇÃO CONCRETA - Parecer emitido
pelo Consultor Jurídico desta Câmara Dr. José de Barros e informação
complementar. A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade
dar conhecimento aos serviços para terem em atenção.-----------------------------------Ponto n.º 13 - Piscina Olímpica de Felgueiras – Devolução do projecto –
Foi presente o ofício n.º 00160-DDPT, emanado da Secretaria de Estado da
Juventude e Desportos, datado de 17 de Fevereiro de 2004. A Câmara tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 14 - ANMP – Concessão de apoios a instituições legalmente
constituídas pelos funcionários dos municípios – Foi presente a circular n.º
27/2003, datada de 17 de Fevereiro de 2004, emanada da Associação
Nacional de Municípios Portugueses. A Câmara tomou conhecimento e
deliberou por unanimidade dar conhecimento ao Centro Social e Cultural dos
Trabalhadores da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------Ponto n.º 15 - Junta de Freguesia de Margaride – Almoço na Cantina
Municipal – Foi presente o ofício n.º 007/2004, datado de 20 de Fevereiro de
2004, emanado da Junta de Freguesia de Margaride. A Câmara deliberou por
unanimidade conceder a refeição diária nos dias úteis de trabalho, na cantina
municipal, de 3 funcionários ao serviço das escolas Moutelas, que estão
colocadas ao abrigo de um Programa Ocupacional Carenciados através de um
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protocolo celebrado entre o Centro de Emprego e a Junta de Freguesia. -------------Ponto n.º 16 - Comissão de Festas de S. Jorge de Várzea - Autorização
para ocupação de terreno – Foi presente o ofício datado de 13 de Fevereiro de
2004, da Comissão de Festas de S. Jorge de Várzea. A Câmara deliberou por
unanimidade conceder autorização para ocupação e exploração do terreno
para a realização das festas dos 23 de Abril. -------------------------------------------------Ponto n.º 17 - Alteração dos turnos de serviço das farmácias/2004 – Foi
presente a circular n.º 3326, datada de 20 de Fevereiro de 2004, emanada da
Administração Regional de Saúde do Norte. A Câmara deliberou por
unanimidade emitir parecer favorável à escala permanente das farmácias deste
concelho, anexa à deliberação. -------------------------------------------------------------------Ponto n.º 18 - Pagamento de taxas em prestações – Requerente – Maria
Elisa Marques dos Santos. A Câmara deliberou por unanimidade fazer baixar à
Assessoria Jurídica para emissão de parecer.------------------------------------------------Ponto n.º 19 - Isenção de pagamento de taxas de inspecção de elevadores
– Requerente – Província Portuguesa da Congregação da Missão. A Câmara
deliberou por unanimidade indeferir o pedido com base nas informações
constantes do processo. ----------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 20 - Demolição de obra – Requerente – Joaquim Nelson Sousa
Fonseca. A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido
pelo Sr. Vereador Fernando Marinho em 20.02.2004. --------------------------------------Ponto n.º 21 -

Relação das decisões proferidas em processos de

licenciamento de obras particulares e loteamentos. A Câmara tomou
conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 22 - Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Dr. António Alfredo
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Leal de Faria, ex-Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras – Proposta
apresentada pelo Presidente em exercício. A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aprovar um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr. António
Alfredo Leal de Faria, apresentando condolências à família.------------------------------Ponto n.º 23 - Rede Nacional de Cidades e Vilas para Todos – Foi presente
uma informação prestada pela Eng. Carla Carvalho. A Câmara concordou com
a informação e deliberou por unanimidade transmiti-la à APPLA – Associação
Portuguesa de Planeadores do Território, apontando desde já os dias 16 e 18
do corrente mês de Março como datas possíveis para a realização da sessão
pública de assinatura do Contrato-Programa e atribuição da Bandeira da
Mobilidade para Todos. -----------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado por unanimidade, nos termos e para os efeitos no n.º 3
do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que o texto da presente
deliberação fosse aprovado em minuta, para produzir efeitos imediatos, pelo
que a respectiva minuta de deliberação e o texto de cada deliberação consta
da respectiva minuta que faz parte integrante desta acta. ---------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, o Presidente da Câmara em Exercício deu por encerrados os
trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, em dez laudas,
que ficam rubricadas pelo Presidente da Câmara, em exercício e por mim,
Fernanda Sousa, Técnica Superior de 1.ª classe da Câmara de Felgueiras,
designada para secretariar a referida reunião.--------------------------------------------
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O Presidente da Câmara em Exercício,
_______________________

A Secretária,
________________________
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