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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ O PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 10 ABRIL DE 2006 
Aos dez dias do mês de Abril do ano de 2006, reuniu ordinariamente no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, sob a presidência do Sr. Dr. António Carlos 
Ferreira Rodrigues de Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e com a presença dos 
Vereadores Engº Vítor Manuel Coelho Barros, Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Drª 
Maria de Fátima Duarte Almeida Pinho, Dr. Francisco José de Matos e Prof. Rogério Fernandes 
Duarte. Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, por se 
encontrar numa reunião de serviço em Lisboa, considerando-se a falta devidamente justificada.  
 

ABERTURA 
Verificada a existência de quorum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 15 horas e 
15 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 

ACTA  
 
DELIBERAÇÃO Nº 259/06 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA DO 
DIA 27 DE MARÇO DE 2006: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta 
da reunião referida em epígrafe, com dispensa da sua leitura, em virtude do texto da mesma haver 
sido distribuído por todos os membros do Executivo.  
 

1 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº 260/06 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 07 DE 
ABRIL DE 2006: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação 
dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: 
- Operações Orçamentais: 49.693,25€ (Quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e três euros e 
vinte e cinco cêntimos); 
 - Operações de Tesouraria: 1.119.410,87€ (Um milhão, cento e dezanove mil, quatrocentos e dez 
euros e oitenta e sete cêntimos);  
DELIBERAÇÃO Nº 261/06 - 1.2 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: 
- 1.2.1 - Tomar conhecimento dos pagamentos efectuados por deliberação da Câmara e por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, constantes da relação elaborada 
pela Secção de Contabilidade, constituída por 03 folhas, a qual importa da forma que a seguir se 
indica: no período de 27 de Março a 07 de Abril de 2006, em 183.694,07€ (Cento e oitenta e três 
mil, seiscentos e noventa e quatro euros e sete cêntimos) de operações orçamentais e em 
23.310,88€ (Vinte e três mil, trezentos e dez euros e oitenta e oito cêntimos) de operações de 
tesouraria a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os membros 
do Executivo, ficando a constituir o Anexo I da presente acta; 
- 1.2.2 - Tomar conhecimento de, no período de 27 de Março a 07 de Abril de 2006, ter a Secção 
de Contencioso, Taxas e Licenças emitido as licenças constantes da relação elaborada por aquela 
Secção, constituída por 01 folhas, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada 
por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente acta; 
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- 1.2.3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos 
em processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e Urbanismo, no 
período de 27 de Março a 10 de Abril de 2006, constantes da relação elaborada por aquela Secção, 
constituída por 02 folhas, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por 
todos os membros do Executivo, ficando a constituir o Anexo III da presente acta; 
- 1.2.4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos 
em processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no período de 27 de Março 
a 07 de Abril de 2006, constantes da relação elaborada por aquela Secção, constituída por 02 
folhas, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os membros do 
Executivo, ficando a constituir o Anexo IV da presente acta; 
- 1.2.5 - Tomar conhecimento de, no período de 27 de Março a 07 de Abril de 2006, terem as 
Secções que a seguir se indicam emitido as licenças nas quantidades que também a seguir se 
indicam: Na Secção de Obras e Urbanismo: Construção (54 a 60), Utilização (44 a 49), 
Publicidade (119 a 238), Ocupação da via pública - obras (3) e ocupação da via pública (3 a 5); Na 
Secção de Serviços Urbanos: Licenças de Cemitério (809) e Travessia/Ocupação de via pública 
com canos (781); 
- 1.2.6 – Tomar conhecimento da rescisão por acordo do contrato de avença, com José Manuel 
Dias Oliveira a desempenhar funções de professor de Inglês no âmbito do “Programa de 
Generalização do Ensino de Inglês nos 3ºs e 4ºs anos do 1º Ciclo do Ensino Básico”, para produzir 
efeitos a 27/03/2006, por motivos de ter sido colocado na Escola Dr. Joaquim Rocha Magalhães 
em Horta do Ferrogeal - Faro. 
- 1.2.7 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/03/2006, que 
determinou a celebração do contrato de avença com Elisabete Maria de Oliveira Cerdeira 
Cândido, com efeitos a partir de 29/03/2006, até ao termo do ano lectivo de 2005/2006, para 
prestação de funções de professora de Inglês no âmbito do “Programa de Generalização do Ensino 
de Inglês nos 3ºs e 4ºs anos do 1º Ciclo do Ensino Básico”; 
- 1.2.8 – Ratificar o despacho do Vereador Prof. Adriano Azevedo, na qualidade de Vice-
Presidente da Câmara Municipal, datado de 05/04/2006, que autorizou Arlindo de Almeida 
Rodrigues Lopes, ao alargamento do horário de encerramento do estabelecimento de restauração 
“Costa do Sol”, localizado no Bairro Santa Luzia, freguesia de Várzea, das 02h00m às 04h00m, 
do dia 07/04/2006 para o dia 08/04/2006, para realização de um torneio de sueca. 
- 1.2.9 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 30/03/2006, que 
aprovou o auto de medição nº 3 da empreitada “Complexo Desportivo da Pedreira – Execução de 
relvado”, adjudicada à firma “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.”, no valor de 6.213,59€ 
(Seis mil, duzentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa. 
- 1.2.10 – Homologar o Contrato de Comodato celebrado a 22/03/2006, entre a Câmara Municipal 
e Associação de Solidariedade Social- ARCA, pelo prazo de 10 anos renováveis, tendo como 
objectivo a cedência por parte da Câmara Municipal duma Escola primária sita em Santa Cruz da 
Trapa àquela Associação, para realização exclusiva de acções de apoio social a idosos e 
desfavorecidos, creche, ATL, centro de dia e outras de carácter social relevantes para a freguesia, 
desde que se integrem nos fins da Associação.     
DELIBERAÇÃO Nº 262/06 - 1.2 - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO 
APRESENTADO PELO VEREADOR, ENGº VÍTOR MANUEL  COELH O BARROS: Foi 
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presente o pedido referido em epígrafe, de suspensão de mandato, pelo período de seis meses, com 
início a 11 de Abril próximo, para a frequência de um curso de especialização em Políticas de 
Ambiente, às sextas-feiras e sábados, no período de Abril a Setembro/2006, tendo a Câmara 
Municipal deliberado, por unanimidade pelos motivos apresentados, deferir o pedido, devendo 
proceder-se à convocação do cidadão que estiver imediatamente a seguir na ordem da respectiva 
lista para a próxima reunião do Executivo.  
Nota: O Sr. Vereador Engº Vítor Barros não interveio na discussão e votação da presente 
deliberação. A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
 

22 – DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 263/06 - 22.1 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL 
DOS VALES DO SUL: À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, atribuir subsídio ao Centro Social dos Vales do Sul, no valor de 98,26€ para 
pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis da sua sede, referente ao ano de 2005.  
 

31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 264/06 - 31.1 - PEDIDO DE VISTORIA AO EDIFÍCIO DEGRADADO 
ONDE HABITA ANA MARGARIDA DE ALMEIDA ABREU – NOMEAÇ ÃO DE 
COMISSÃO DE VISTORIA: Analisado todo o processo sobre o assunto referenciado, 
nomeadamente informação da Arqª Ana Carriço, datada de 29/03/2006, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a seguinte 
comissão de vistoria para verificação do edifício em causa: Arqª Ana Carriço, Engº Rogério Lima 
e o Fiscal Dinis Rocha. 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

DELIBERAÇÃO Nº 265/06 - 32.1 - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE PARALELOS 
PARA O CEMITÉRIO DE PINHO, APRESENTADO PELA JUNTA D E FREGUESIA DE 
PINHO:  Foi presente o pedido supra referido, tendo em conta que estão concluídas as obras de 
alargamento do Cemitério e, sendo actualmente necessário fazer os passeios interiores, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, fornecer à Junta de Freguesia de Pinho 600m2 de paralelos 
e 200m de lancil, assumindo esta, a sua colocação. 
DELIBERAÇÃO Nº 266/06 - 32.2 - PEDIDO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 
PALCO NA ASSOCIAÇÃO DE SEQUEIROS E SETE FONTES, APRESENTADO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DAS MOITAS: Foi presente o pedido supra 
referido, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, apoiar a execução das obras em 
causa, fornecendo os materiais solicitados pela Junta de Freguesia de São Martinho das Moitas no 
seu ofício nº 11/2006 de 12/03/2006, estimados em 8.000€ (Oito mil euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, de acordo com informação nº 26/J.O. de 29/03/2006 da Divisão de Obras e 
Serviços Urbanos.  
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 

 
04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL  
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DELIBERAÇÃO Nº 267/06 - 4.1 - V FEIRA DA LARANJA – PEDIDO DE APOIO, 
APRESENTADO PELO CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE VALA DARES: Tendo 
sido presente ofício do Centro Social da Freguesia de Valadares, datado de 18/03/2006, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor total de 2.000 € (Dois mil 
euros), sendo que 1.250€ será atribuído em numerário e o restante será convertido em apoio 
logístico. 
DELIBERAÇÃO Nº 268/06 - 4.2 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM 
INTERCÂMBIO DESPORTIVO, APRESENTADO POR UM GRUPO DE  
FUNCIONÁRIOS DO EDIFÍCIO AVENIDA, DA CÂMARA MUNICIP AL: Analisado o 
pedido em referência, e à semelhança de casos similares, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, conceder autocarro para transporte dos interessados a Ovar no dia 20/05/2006, 
devendo o combustível ficar a cargo dos mesmos. 
DELIBERAÇÃO Nº 269/06 - 4.3 - FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – MARIA 
ROSA RODRIGUES ALMEIDA, RESIDENTE NO LUGAR DA SOBRO SA, FREGUESIA 
DE SANTA CRUZ DA TRAPA: Analisado o processo em referência e, tendo em conta a 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, datada de 04/04/2006, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 
mesma, enquadrando o pedido de apoio no programa Solarh, tendo em vista a obtenção do 
projecto e respectivo financiamento.   
DELIBERAÇÃO Nº 270/06 - 4.4 - APOIO A FAMÍLIAS CARE NCIADAS – FELICIDADE 
MARQUES ALVES, RESIDENTE NO LUGAR  DE SÁ, FREGUESIA DE CARVALHAIS: 
Analisado o processo em referência e, tendo em conta a informação da Técnica Superior de 
Serviço Social, datada de 04/04/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, enquadrando o pedido de apoio 
no programa Solarh.   

ASSUNTOS A SEREM INCLUÍDOS 
 
Seguidamente e em conformidade com o artigo 83º da Lei nº 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
considerar urgente a resolução de alguns assuntos não agendados na ordem do dia da presente 
reunião, procedendo-se à discussão dos seguintes assuntos:  
 

1 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 271/06 - 1.3 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A EÓLICA 
DA ARADA-EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA DA ARADA,  S.A. E A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL : Foi presente o protocolo supra referido, 
que aqui se dá por integralmente reproduzido, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, concordar com a celebração do mesmo com a Eólica da Arada – Empreendimentos 
Eólicos da Serra da Arada, S.A. que, pretende implementar no concelho de São Pedro do Sul um 
projecto para instalação de um parque eólico destinado à produção de energia eólica. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
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21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 272/06 - 21.1 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE ARRAIAL, MÚSICA GRAVADA E MÚSICA AO 
VIVO NO LUGAR E FREGUESIA DE VALADARES, APRESENTADO  PELO CENTRO 
SOCIAL DA FREGUESIA DE VALADARES : A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído ao Centro Social da Freguesia de 
Valadares, para realização de arraial, música gravada e música ao vivo no lugar e freguesia de 
Valadares, com início no dia 28/04/2006, às 18h00, e termo às 24h00 do mesmo dia, no dia 
29/04/2006, das 21h30 à 01h00 do dia 30/04/2006, no dia 30/04/2006 das 15h00 à 01h00 do dia 
01/05/2006 e no dia 01/05/2006 das 15h00 às 20h00 do mesmo dia; 
DELIBERAÇÃO Nº 273/06 - 21.2 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE ARRAIAL, NO LUGAR DE SEQUE IROS 
FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DAS MOITAS, APRESENTADO P ELA 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À COMUNIDADE DE SEQUEIROS E SETE FONTES: A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído 
à Associação de Apoio à Comunidade de Sequeiros e Sete Fontes, para realização de arraial, no 
lugar de Sequeiros, freguesia de São Martinho das Moitas, com início no dia 29/04/2006, das 
18h00 à 01h00 do dia 30/04/2006 e no dia 30/04/2006 das 08h30 à 01h00 do dia 01/05/2006.  
DELIBERAÇÃO Nº 274/06 - 21.3 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE ARRAIAL E MÚSICA GRAVADA, NO LUGAR DA 
SRª DA GUIA FREGUESIA DE BAIÕES, APRESENTADO POR JOAQUIM 
RODRIGUES DE ALMEIDA : A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 
emissão de Licença Especial de Ruído a Joaquim Rodrigues de Almeida para realização de arraial 
e música gravada no lugar da Srª da Guia, freguesia de Baiões, com início no dia 17/04/2006, às 8 
horas, e termo às 20h00 do mesmo dia. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 275/06 - 21.4 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE ARRAIAL  NO LUGAR DO CRUZE IRO, 
FREGUESIA DE VILA MAIOR, APRESENTADO PELO GRUPO DE DANÇAS E 
CANTARES DE VILA MAIOR-LAFÕES:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a emissão de Licença Especial de Ruído ao Grupo de Danças e Cantares de Vila Maior-
Lafões, para realização de arraial no lugar do Cruzeiro, freguesia de Vila Maior, com início no dia 
22/04/2006, às 21h30m e termo às 24h00 do mesmo dia, e no dia 23/4/2006, com início às 14h00 
e termo às 24h00. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 276/06 - 21.5 - 17ª ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL: A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal datada de 03/04/2006, criando um lugar da carreira de Técnico Superior de 
Engenheiro Florestal (Gestão de Recursos Florestais) do Grupo de Pessoal Técnico Superior. Mais 
deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, submeter a presente deliberação à 
necessária aprovação da Assembleia Municipal. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
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22 - DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 277/06 - 22.1 - CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E 
LONGO PRAZO – MEDIDA I.8 – NO MONTANTE DE 365.556,90 EUROS: Com vista à 
necessária aprovação da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a contracção de empréstimo a médio e longo prazo até ao valor de 365.556,90€, nos 
termos dos nºs 7 a) e b)-vi) do artº 33 da Lei nº 60-A/05, de 30/12 (Orçamento de Estado para 
2006), para financiamento da empreitada de “Variante a Serrazes – Ligação Santa Cruz da Trapa e 
Termas – 1ª Fase”, candidatada ao Programa Operacional do Centro e apoiada no âmbito do 
FEDER, ficando a contracção do empréstimo dependente da homologação da respectiva 
candidatura de acordo com a Medida I.8 – Bonificação de juros.  
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
 

4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº 278/06 - 4.1 - APOIO FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DA 
ESCOLA DE MÚSICA DA BANDA FILARMÓNICA HARMONIA DE S . PEDRO DO 
SUL: Foi presente proposta do Vereador Prof. Rogério Duarte, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, concordar com a mesma, 
atribuindo um subsídio à escola supra identificada no valor de 700,00€ (Setecentos euros) 
mensais, com efeitos a partir do dia 1 do corrente mês, devendo o subsídio ser atribuído por ano 
civil, sujeito a avaliação semestral do desempenho técnico-pedagógico da actividade da escola, 
que deverá estar aberta à formação musical e instrumental, para qualquer munícipe que manifeste 
interesse em aprender um instrumento musical de sopro ou percussão utilizado em bandas 
filarmónicas. Posteriormente será também estabelecido um protocolo de cooperação entre a 
associação e a Câmara Municipal, no sentido da participação da Banda em actividades 
promovidas pelo Município ou em que este seja interveniente directo. Mais deliberou a Câmara 
Municipal, igualmente por unanimidade, revogar o disposto na deliberação nº 262/05 de 24 de 
Abril de 2005. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 279/06 - 4.2 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE APOIO ÀS 
MARCHAS POPULARES NAS FESTAS DA VILA/2006: Analisada a proposta do Vereador 
Prof. Rogério Duarte, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, atribuindo um subsídio no valor de 
1.500,00€ (Mil e quinhentos euros) a cada uma das marchas populares, num total de seis, no 
âmbito das festas da Vila, que decorrerão de 29 de Junho a 02 de Julho do corrente ano, devendo 
para o efeito, o pagamento ser processado em duas tranches, 50% no dia 16 de Maio, e os 
restantes 50% imediatamente a seguir à realização das referidas festas. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 280/06 - 4.3 - CEDÊNCIA DO CINE-TEATRO DE SÃO PEDRO DO 
SUL: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta do Vereador Prof. Rogério 
Duarte, ceder as instalações do Cine-Teatro a título gracioso, à Associação Espíritos Inquietos, 
para realização de actividades de interesse cultural relevantes para o Concelho, nos dias 13 de 
Maio e 10 de Junho do corrente ano, a título excepcional. 
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Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 281/06 - 4.4 - PROPOSTA DE PREÇO DOS BILHETES DO CINE-
TEATRO DE SÃO PEDRO DO SUL: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a proposta de preços dos bilhetes do Cine-Teatro, apresentada pelo Vereador Prof. 
Rogério Duarte datada de 05/04/2006, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido 
rubricada por todos os membros do executivo, ficando a constituir o anexo V da presente acta. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 282/06 - 4.5 - PEDIDO DE APOIO NO ÂMBITO DAS 
COMEMORAÇÕES OFICIAIS DO 25 DE ABRIL, APRESENTADO P ELA 
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA “FOOTLAFÕES” : Analisado o pedido em referência, e sob 
proposta do Vereador Prof. Adriano Azevedo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
apoiar a iniciativa, com a atribuição de um subsídio no valor de 1.250€ (Mil, duzentos e cinquenta 
euros) e, bem assim assegurar os transportes locais e a elaboração dos cartazes necessários para a 
divulgação do evento. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 283/06 - 4.6 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO “VII FESTA DA CARQUEJA”, APRES ENTADO PELO 
PARQUE DE CAMPISMO NATURAL DA FRAGUINHA: A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, manter pendente o presente assunto até a uma próxima reunião, devendo os 
serviços apresentarem uma previsão de custos e outros apoios para a iniciativa em referência. 
DELIBERAÇÃO Nº 284/06 - 4.7 – REQUALIFICAÇÃO DA RED E ESCOLAR DO 1º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO: Foi presente exposição do Vereador Prof. Rogério Duarte, sobre 
o assunto supra referenciado, que aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo a Câmara 
Municipal concordado com o exposto, deliberando por unanimidade apoiar as propostas de 
suspensão de escolas, já no próximo ano lectivo elaboradas pelos agrupamentos, desde que, seja 
cumprido o lavrado na acta da reunião com o Sr. Director Regional no passado dia 30 de Março 
do corrente ano em dos municípios presentes só o de São Pedro do Sul é que exigiu a ressalva de 
que as escolas só encerrarão se o Ministério comparticipar nas intervenções das obras e apoio no 
âmbito dos transportes escolares. 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 17 horas e 15 minutos, nada 
mais havendo a tratar, deu-se a presente reunião por encerrada, dela para tudo constar, se lavrando 
a presente acta que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Dr. António Carlos Ferreira 
Rodrigues Figueiredo, pela Directora do Departamento de Administração Geral Drª Ana Teresa 
Seia de Matos e por mim, Ana Paula Correia Martins, Chefe da Secção de Expediente Geral, que a 
elaborei. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,  
 

 
A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,  

 
 

A CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL
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