-------------------------------------------- Acta n.º 06 ------------------------------------------------Aos quinze dias 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 01.03.2004;------------------------------------------------------------------------------------2. Prestação de contas do ano de 2003; --------------------------------------------------3. 4.ª Alteração ao Orçamento para 2004 – 4.ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos 2004/2007 – 4.ª Alteração ao Plano de Actividades
Municipais 2004/2007; ------------------------------------------------------------------------------4. Relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direito de oposição
no ano de 2003;---------------------------------------------------------------------------------------5. Regulamento do Espaço Internet;--------------------------------------------------------6. Estudo Prévio da Piscina Municipal;-----------------------------------------------------7. Estudo Prévio do Arquivo Municipal; ----------------------------------------------------8. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de
Regilde (Protocolo Especial); ----------------------------------------------------------------------9. Proposta de atribuição da Medalha de Ouro do concelho de Felgueiras a
Sua Excelência Reverendíssima Sr. D. Armindo Lopes Coelho; -------------------------10. Proposta de actualização das taxas previstas para cedência de
autocarro e mini-autocarro da Câmara Municipal de Felgueiras;-------------------------11. Comemorações dos 30 anos do 25 de Abril 1974/2004; ---------------------
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-----12. V Torneio Internacional de Pólo Aquático Feminino de Felgueiras; -----------13. Proposta para atribuição de um subsídio à Federação das
Colectividades do Distrito do Porto;--------------------------------------------------------------14. Proposta de atribuição de patrocínio no valor de 500 € à Editora
Labirinto; ------------------------------------------------------------------------------------------------15. Proposta de pagamento extraordinário – Fábio Daniel Gomes Pereira;------16. Cedência da exposição itinerante Leonardo Coimbra – Instituto
Português de Santo António em Roma; --------------------------------------------------------17. Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. – Obra de Leonardo
Coimbra; ------------------------------------------------------------------------------------------------18. Festa da Floresta – Dia 22 de Março; -------------------------------------------------19. Volta em cicloturismo aos municípios do Vale do Sousa e Baixo
Tâmega – Apoio financeiro; ------------------------------------------------------------------------20. CTT Correios de Portugal, S.A.; --------------------------------------------------------21. EDP Distribuição Energia, S.A. – Rendas de Concessão BT – 2004; --------22. Comissão de Festas de Nossa Senhora das Vitórias 2004 – Autorização
de exploração de terrado na Feira Anual das Oitavas da Lixa; ---------------------------23. Regime Jurídico de ingresso e Permanência na Actividade de
Construção – Aplicação do D. L. 12/2004, de 9 de Janeiro; -------------------------------24. Horário de funcionamento de estabelecimento comercial – Requerente
– Luís José Augusto Moura; -----------------------------------------------------------------------25. Estabelecimento de restauração e bebidas – Requerente – Docifélia –
Pastelaria, Cafetaria e Padaria, Lda.; -----------------------------------------------------------26. Vistoria ao abrigo dos artigos 89.º e 90.º do DL 555/99 – Requerente –
Irene Maria Félix Abreu; ------------------------------------------------------------------------
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-----27. Vistoria ao abrigo dos artigos 89.º e 90.º do DL 555/99 – Requerente –
Deodato Júlio Teixeira Martins; -------------------------------------------------------------------28. 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, o Director
do Departamento de Planeamento, Eng.º José António Barbieri Cardoso e a
Chefe de Divisão, Dr.ª Teresinha Carvalho. ---------------------------------------------------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: --------------------“Toponímia da Cidade de Felgueiras – Arruamento do Plano de
Pormenor das Portas da Cidade”.-------------------------------------------------------------“Constituição do Fundo de Maneio a favor da Dr.ª Sílvia Maria Costa
Martins”. -----------------------------------------------------------------------------------------------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 realizada no dia 01 de Março de 2004, tendo a mesma sido aprovada
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por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente passou-se à leitura, discussão e votação dos seguintes
pontos da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 2 - Prestação de contas do ano de 2003. Após discussão e
votação, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar os documentos de
prestação de contas do ano de 2003 que foram presentes à reunião e
elencados na deliberação, documentos que se encontram devidamente
arquivados estando disponíveis para consulta quando para tal forem
solicitados. Mais deliberou também por unanimidade remetê-los à Assembleia
Municipal para apreciação e votação. -----------------------------------------------------------Ponto n.º 3 – 4.ª Alteração ao Orçamento para 2004 – 4.ª Alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos 2004/2007 – 4.ª Alteração ao Plano de
Actividades Municipais 2004/2007. 4.ª Alteração ao Orçamento para 2004 –
Foi presente o projecto de alteração ao orçamento no valor de 171.260,00 €. A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração. 4.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. 4.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 4 - Relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direito
de oposição no ano de 2003. Sobre este ponto a Câmara tomou conhecimento
e deliberou por unanimidade remeter o relatório aos titulares do direito de
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oposição, P.S.D., C.D.S./P.P. e CDU e publicá-lo no Boletim Municipal. --------------Ponto n.º 5 - Regulamento do Espaço Internet. A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o regulamento anexo à deliberação e remetê-lo à
Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------------------------------------------Ponto n.º 6 - Estudo Prévio da Piscina Municipal – Foi presente o estudo
prévio acompanhado dos pareceres do Gestor das Piscinas Municipais, Sr.
Manuel Freitas, do Director do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, do
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, Sr. Arq. Rui Almeida e do
Director do Departamento de Planeamento. A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o Estudo Prévio nos termos das informações transcritas
na deliberação e solicitar ao Sr. Arq. Vítor Martins apresentação de proposta
para a elaboração do Projecto de Execução respectivo. -----------------------------------Ponto n.º 7 - Estudo Prévio do Arquivo Municipal - Foi presente o estudo
prévio acompanhado dos pareceres da responsável da Biblioteca Municipal,
Dr.ª Dulce Freitas, da Técnica Superior de Arquivo, Dr.ª Manuela Melo, do
Técnico de Restauro de Documentação, Sr. Filipe Alves, do Director do
Departamento de Obras e Serviços Urbanos, do Chefe de Divisão de
Planeamento Urbanístico, Sr. Arq. Rui Almeida e do Director do Departamento
de Planeamento. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Estudo
Prévio nos termos das informações transcritas na deliberação e solicitar ao Sr.
Arq. Vítor Martins apresentação de proposta para a elaboração do Projecto de
Execução respectivo. --------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 8 - Protocolo de delegação de competências na Junta de
Freguesia de Regilde (Protocolo Especial) – Proposta apresentada pelo
Presidente em exercício. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a
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execução do investimento identificado pela Junta de Freguesia de Regilde,
investimento esse a executar no âmbito da delegação de competências e
comparticipado até ao montante referido na deliberação. Mais deliberou por
unanimidade celebrar o respectivo protocolo.-------------------------------------------------Ponto n.º 9 - Proposta de atribuição da Medalha de Ouro do concelho de
Felgueiras a Sua Excelência Reverendíssima Sr. D. Armindo Lopes Coelho –
Proposta apresentada pelo Presidente em exercício. A Câmara deliberou por
unanimidade atribuir, conforme prevê o Artigo 4º, do Regulamento das
Distinções Honorificas, a Medalha de Ouro do Concelho de Felgueiras a Sua
Excelência Reverendíssima, Senhor D. Armindo Lopes Coelho, que outorga ao
galardoado o título de “Cidadão Honorário de Felgueiras”, a operar em
cerimónia pública e solene, conforme determina o artigo 7º do referido
regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 10 - Proposta de actualização das taxas previstas para cedência
de autocarro e mini-autocarro da Câmara Municipal de Felgueiras - Proposta
apresentada pelo Vereador do Pelouro, Dr. Vítor Costa. A Câmara deliberou
por unanimidade aprovar a proposta de actualização das taxas previstas nas
alíneas a) e b) do nº 1 do art.º 5º das normas para cedência do autocarro e
mini-autocarro da Câmara Municipal de Felgueiras, a cobrar em 2004, de
acordo com o índice de inflação. -----------------------------------------------------------------Ponto n.º 11 - Comemorações dos 30 anos do 25 de Abril 1974/2004 Proposta apresentada pelo Presidente em exercício. A Câmara deliberou por
unanimidade aprovar o programa com os inerentes custos. ------------------------------Ponto n.º 12 - V Torneio Internacional de Pólo Aquático Feminino de
Felgueiras - Proposta apresentada pelo Vereador do Pelouro do Desporto, Dr.
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Vítor Costa. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa com os
inerentes custos. Mais deliberou por unanimidade baixar à Divisão de
Património e Aprovisionamento e à Divisão Financeira para execução dos
procedimentos necessários. -----------------------------------------------------------------------Ponto n.º 13 - Proposta para atribuição de um subsídio à Federação das
Colectividades do Distrito do Porto – Foi presente o ofício datado de 25 de
Fevereiro de 2004, da Federação das Colectividades do Distrito do Porto. A
Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio à Federação das
Colectividades no valor de € 100,00 destinado às despesas de deslocação das
Colectividades no Congresso Eleitoral que se realiza no próximo dia 20 de
Março, em Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 14 - Proposta de atribuição de patrocínio no valor de 500 € à
Editora Labirinto – Proposta apresentada pelo Presidente em exercício. A
Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de um
patrocínio no valor de 500 € à Editora Labirinto, destinado a comparticipar nas
despesas de edição da obra «Isto é poesia». -------------------------------------------------Ponto n.º 15 - Proposta de pagamento extraordinário – Fábio Daniel
Gomes Pereira – Proposta apresentada pelo Presidente em exercício. A
Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento do transporte
extraordinário, do menino Fábio Daniel Gomes Pereira, até ao final deste ano
lectivo, no montante de 12,54 € por dia, conforme orçamento anexo à
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 16 - Cedência da exposição itinerante Leonardo Coimbra –
Instituto Português de Santo António em Roma – Foi presente a informação
prestada pela Técnica Emília Madeira, datada de 02 de Março corrente. Na
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sequência da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião
realizada em 19 de Janeiro de 2004, a Câmara deliberou por unanimidade
concordar com os termos propostos pelo Instituto para a realização da
exposição. Mais deliberou também por unanimidade seja feita uma adenda ao
protocolo que contemple a assumpção dos encargos que o Centro Regional do
Porto da Universidade Católica reclama para o acompanhamento daquela
iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 17 - Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. – Obra de
Leonardo Coimbra – Foi presente o ofício n.º 19/ABT, datado de 18 de
Fevereiro de 2004, emanado da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A..
Tendo em atenção a parceria que a Câmara estabeleceu com o Centro
Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa para a divulgação da
obra de Leonardo Coimbra, a Câmara deliberou por unanimidade estabelecer
com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA protocolo em termos idênticos
aos constantes do protocolo de cooperação anteriormente celebrado com a
Editorial Notícias, Lda, oportunamente rescindido. Mais deliberou por
unanimidade solicitar à Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA minuta do
protocolo a celebrar. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 18 - Festa da Floresta – Dia 22 de Março – Foi presente a
informação prestada pela Técnica de 1.ª classe – Engenheira Florestal, datada
de 08 de Março corrente. A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o
programa da festa do Dia Mundial da Floresta com os custos inerentes.--------------Ponto n.º 19 - Volta em cicloturismo aos municípios do Vale do Sousa e
Baixo Tâmega – Apoio financeiro – Foi presente o ofício da Associação
Desportiva de Freixo de Cima. A Câmara deliberou por unanimidade atribuir à

8

Associação Desportiva de Freixo de Cima um subsídio no montante de 250 €,
para fazer face às despesas com a organização da Volta em Cicloturismo aos
municípios do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, que se realiza no próximo dia
25 de Abril do ano corrente. -----------------------------------------------------------------------Ponto n.º 20 - CTT Correios de Portugal, S.A. – Foi presente o ofício n.º
050517, datado de 05 de Março corrente, emanado do Conselho de
Administração dos CTT Correios de Portugal, SA. A Câmara deliberou por
unanimidade emitir parecer desfavorável ao encerramento da Estação de
Correios da Longra tendo em atenção o aglomerado urbano onde está inserida,
entretanto elevada à categoria de Vila, servindo uma população que ronda
cerca de 6000 habitantes sem contar com os residentes nas freguesias
limítrofes. Estranha a Câmara esta decisão sabendo-se que a estação que se
pretende encerrar é um meio preferencial utilizado por inúmeros consumidores
que ali se deslocam para proceder ao pagamento da facturação respeitante ao
serviço municipal de abastecimento de água, saneamento e resíduos, sem
contar com os serviços prestados pelo mesmo balcão a pensionistas e a
utentes de outros serviços públicos. -------------------------------------------------------------Ponto n.º 21 - EDP Distribuição Energia, S.A. – Rendas de Concessão BT
– 2004 – Foi presente a carta n.º 28/04/DRA, datada de 2 de Março corrente,
da Direcção Comercial de Redes, Regulação, Empresas e Autarquias. A
Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------Ponto n.º 22 - Comissão de Festas de Nossa Senhora das Vitórias 2004 –
Autorização de exploração de terrado na Feira Anual das Oitavas da Lixa – Foi
presente o ofício da Comissão de Festas de Nossa Senhora das Vitórias
datado de 03 de Março corrente. A Câmara deliberou por unanimidade
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conceder autorização para exploração do terrado para a realização da Feira
Anual das Oitavas - Páscoa.-----------------------------------------------------------------------Ponto n.º 23 - Regime Jurídico de ingresso e Permanência na Actividade
de Construção – Aplicação do D. L. 12/2004, de 9 de Janeiro – Foi presente a
informação do Departamento de Planeamento. A Câmara tomou conhecimento
e deliberou por unanimidade solicitar à Associação Nacional de Municípios
Portugueses informação sobre a posição por ela assumida nesta matéria tendo
em atenção a orientação transmitida aquando da entrada em vigor do Dec. Lei
n.º 61/99, de 2 de Março. ---------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 24 - Horário de funcionamento de estabelecimento comercial –
Requerente – Luís José Augusto Moura A Câmara Municipal deliberou por
unanimidade deferir o horário de funcionamento do estabelecimento de
restauração, das 7.00 horas às 2.00 horas. ---------------------------------------------------Ponto n.º 25 - Estabelecimento de restauração e bebidas – Requerente –
Docifélia – Pastelaria, Cafetaria e Padaria, Lda.. A Câmara deliberou por
unanimidade suspender a decisão por um prazo de 60 dias. -----------------------------Ponto n.º 26 - Vistoria ao abrigo dos artigos 89.º e 90.º do DL 555/99 –
Requerente – Irene Maria Félix Abreu. A Câmara deliberou por unanimidade
aprovar o auto de vistoria e notificar a proprietária e o queixoso. ------------------------Ponto n.º 27 - Vistoria ao abrigo dos artigos 89.º e 90.º do DL 555/99 –
Requerente – Deodato Júlio Teixeira Martins. A Câmara tomou conhecimento,
devendo o gabinete de empreitadas acompanhar a obra. --------------------------------Ponto n.º 28 - Relação das decisões proferidas em processos de
licenciamento de obras particulares e loteamentos. A Câmara tomou
conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ponto n.º 29 - Toponímia da Cidade de Felgueiras – Arruamento do Plano
de Pormenor das Portas da Cidade. Na sequência da deliberação tomada no
presente dia pela Câmara Municipal relativa as Comemorações do 25 de Abril
e as iniciativas nele previstas, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir ao
arruamento identificado na planta anexa à deliberação do Plano de Pormenor
das Portas da Cidade, o topónimo “AVENIDA DA LIBERDADE”.------------------------Ponto n.º 30 - Constituição do Fundo de Maneio a favor da Dr.ª Sílvia
Maria Costa Martins”. Em reunião de 19 de Janeiro de 2004, foi deliberado
constituir a favor da Técnica Superior, Dr.ª Isabel Sofia Aires Lopes, do
Gabinete de Atendimento Comunicação e Imagem do Departamento de
Planeamento, Fundo de Maneio, que pela frequência e urgência fica autorizada
a fazer, ao abrigo do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, ponto
2.3.4.3, a levantar no cofre municipal, a seguir discriminados:
•

De 100 euros por conta da verba inscrita no Orçamento para despesas

de “Material de Escritório”;
•

De 100 euros por conta da verba inscrita no Orçamento para despesas

de “Bens Não Duradouros;
•

De 50 euros por conta da verba inscrita no Orçamento para despesas

de “Comunicações”;
•

De 50 euros por conta da verba inscrita no Orçamento para despesas

de “Ajudas de Custo”;
•

De 50 euros por conta da verba inscrita no Orçamento para despesas

de “Aquisição de Serviços – Outros Serviços”.
A responsável pelo fundo de maneio procedeu ao levantamento dos
correspondentes montantes após aquela deliberação de 2004.01.19. Acontece
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que entretanto a referida funcionária teve que ser internada em virtude de
gravidez de risco pelo que tal fundo de maneio veio a ser gerido
transitoriamente pela colega do Gabinete Dr.ª Sílvia Maria Costa Martins.
Considerando que se torna necessário sancionar os procedimentos entretanto
realizados por esta funcionária e uma vez que a Dr.ª Isabel Sofia só se limitou
a proceder ao levantamento daqueles montantes, a Câmara deliberou por
unanimidade rectificar aquela deliberação de 2004.01.19 constituindo o referido
fundo de maneio a favor da Dr.ª Sílvia Maria Costa Martins, deliberando ainda
por unanimidade ratificar os movimentos entretanto efectuados. ------------------------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 trinta minutos, o
Presidente da Câmara em Exercício deu por encerrados os trabalhos.----------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, em doze 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.--------------------------------------------

O Presidente da Câmara em Exercício,
_______________________
A Secretária,
________________________
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