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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ O PEDRO DO SUL 
REALIZADA NO DIA 13 FEVEREIRO DE 2006 
Aos treze dias do mês de Fevereiro 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, Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Drª Maria 
de Fátima Duarte Almeida Pinho, Dr. Francisco José de Matos e Prof. Rogério Fernandes Duarte. 
Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, por se 
encontrar de férias, considerando-se a falta devidamente justificada. 
 

ABERTURA 
 
Verificada a existência de quorum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 15 horas, 
passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: No seguimento de convocatórias recebidas, 
estiveram presentes os presidentes das Juntas de Freguesia de Santa Cruz da Trapa, Manhouce e 
Candal, os representantes das Associações envolvidas e o representante da empresa Eólicas do 
Centro, Sr. Lima Teixeira. O representante das Eólicas do Centro, Sr. Lima Teixeira referiu que a 
empresa Eólicas do Centro, após o licenciamento dos Parques Eólicos de Santa Cruz da Trapa e 
Manhouce irá reparar o acesso entre Candal e Coelheira e efectuar o troço da Landeira, estando 
disponível para alcatroar; o prazo para o início da execução está dependente do licenciamento dos 
Parques. O Sr. Presidente referiu que a estrada de Sá que, entretanto continuará a ser utilizada, irá ser 
reparada no futuro. Por fim disse que o Parque de São Macário vai ser instalado por outra empresa, 
sendo que a exigência da Câmara Municipal será idêntica à que tem vindo a ser feita à Eólica do 
Centro, havendo uma colaboração entre todas as partes envolvidas. 
 

ACTA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 153/06 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA DO 
DIA 23 DE JANEIRO 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 154/06 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 10 DE 
FEVEREIRO 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: 41.832,38€ (Quarenta e um mil, oitocentos e trinta e dois euros e trinta e 
oito cêntimos); 
- Operações de Tesouraria: 1.063.138,21€ (Um milhão, sessenta e três mil, cento e trinta e oito euros 
e vinte e um cêntimos);  
DELIBERAÇÃO Nº 155/06 - 1.2 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: 
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- 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 08 folhas, a qual importa da forma que a seguir se indica: 
no período de 23 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2006, em 1.059.318,19€ (Um milhão e cinquenta e 
nove mil, trezentos e dezoito euros e dezanove cêntimos) de operações orçamentais e em 
101.103,75€ (Cento e um mil, cento e três euros e setenta e cinco 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 23 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2006, ter a 
Secção de Contencioso, Taxas e Licenças emitido as licenças constantes da relação elaborada por 
aquela Secção, constituída por 01 folha, 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; 
- 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 23 de Janeiro a 10 de Fevereiro 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 23 de Janeiro a 
10 de Fevereiro 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 23 de Janeiro a 10 de Fevereiro 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 (13 a 31), Utilização (11 a 24), Publicidade 
(3 a 11); Na Secção de Serviços Urbanos: Concessão de Cartões de Feirante (330), Concessão de 
lugares na Feira Nova e Velha (331, 332, 334), Licenças de Cemitério (284 e 378) e 
Travessia/Ocupação de via pública com canos (261, 307, 346, 347, 393); 
- 1.2.6 – Tomar conhecimento dos despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datados de 01 
e 02/02/2006 que determinaram a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo 
prazo de sete meses, com Virgínia Maria Almeida Campos, Maria Fátima Silva de Almeida, Sílvia 
Isabel Almeida Rocha, Antony da Silva Cardoso; Ernesto Varanda Cardoso e Rui Manuel Almeida 
Meirinho como Cantoneiros de Limpeza; e com Dália Sofia de Oliveira e Silva Pereira como 
Técnico Superior de 2ª Classe-Área de Psicologia; 
- 1.2.7 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
18/01/2006, que determinou a renovação do contrato de trabalho, por cinco dias, de Elisabete 
Ribeiro Fernandes Morujão como Auxiliar de Acção Educativa; 
- 1.2.8 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
27/01/2006, que determinou a renovação do contrato de trabalho até 28/02/2006, de Maria Alice 
Soares Fernandes como Auxiliar de Acção Educativa; 
- 1.2.9– Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do acordo da actividade ocupacional-poc 
subsidiado com Fernando Jorge Pereira Negrão, a desempenhar funções de professor de música no 
âmbito do programa “animar a escola”, para produzir efeitos a partir de 30/01/2006, visto ter sido 
colocado no ensino oficial;  
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-1.2.10 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de avença com Dália Sofia 
Oliveira Silva Pereira, na situação de prestadora de serviços como licenciada em área de Psicologia 
no âmbito do programa “Ser Criança”, para produzir efeitos a 01/02/2006 por motivos de celebração 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo; 
-1.2.11– Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de avença com Maria Antónia 
Silva Portela Rodrigues, na situação de prestadora de serviços como professora do Ensino de Inglês, 
para produzir efeitos a 13/02/2006 por motivos de licença de maternidade; 
- 1.2.12 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Manuel Pereira Almeida, com a categoria de Cantoneiro de Limpeza, a prestar serviços na 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por motivos de 
tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito.  
- 1.2.13 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Maria Helena Martins Ribeiro Fernandes, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, 
a prestar serviços no Departamento Técnico, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.14 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Maria Fernanda Rodrigues Silva Matos, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
prestar serviços no Pavilhão Gimnodesportivo da Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, para 
produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por motivos de tomada de posse em lugar do quadro, 
havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que 
tiver direito.  
 - 1.2.15 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Maria Fátima Marques Brito, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a prestar 
serviços no Departamento de Administração Geral, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias, e de Natal que tiver direito.  
 - 1.2.16 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Adelina Dores Jesus Pereira, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a prestar 
serviços no Pavilhão Gimnodesportivo da Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, para 
produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por motivos de tomada de posse em lugar do quadro, 
havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que 
tiver direito.  
 - 1.2.17 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Maria Margarida Coelho Cardoso Silva, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
prestar serviços no Departamento Técnico, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por motivos 
de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.18 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Maria Isabel Rodrigues Almeida, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
prestar serviços na Secção de Expediente Geral, para produzir efeitos a partir de 07/02/2006 por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
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- 1.2.19 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com António Ferreira Almeida Tojais, com a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
prestar serviços na Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 
07/02/2006 por motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos 
correspondentes duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.20 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Lúcia Conceição Ferreira Silva, com a categoria de Auxiliar Administrativo, a prestar 
serviços na Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.21 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com António Oliveira Almeida, com a categoria de Motorista de Ligeiros, a prestar serviços na 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 26/01/2006 por motivos de 
tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.22 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Vítor Manuel Mouro Gomes, com a categoria de Cantoneiro de Limpeza, a prestar 
serviços na Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 07/02/2006 por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.23 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Nelson Almeida Figueiredo, com a categoria de Trolha, a prestar serviços na Divisão de 
Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 07/02/2006 por motivos de tomada de 
posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do 
subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.24 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com Gaspar Almeida Figueiredo Pinto, com a categoria de Cantoneiro, a prestar serviços na 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 07/02/2006 por motivos de 
tomada de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes 
duodécimos do subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.25 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo com João Manuel Pereira Almeida, com a categoria de Apontador, a prestar serviços no 
Gabinete de Gestão de Stocks, para produzir efeitos a partir de 07/02/2006 por motivos de tomada 
de posse em lugar do quadro, havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do 
subsídio de férias e de Natal, que tiver direito. 
- 1.2.26 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 31/01/2006 que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Maria Odete Santos da Costa, com início em 
01/02/2006 e termo em 30/06/2006, conforme previsto na portaria nº 192/96, de 30/05, no âmbito de 
apoio à acção educativa na escola básica de Manhouce, autorizando para o efeito, o pagamento de 
despesas inerentes a tal actividade, cujos custos constam do programa ocupacional, nomeadamente, 
subsídio de refeição, despesas de transporte e seguro de acidentes pessoais; 
- 1.2.27 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 31/01/2006 que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com José Martins Gomes, com início em 
01/02/2006 e termo em 31/07/2006, conforme previsto na portaria nº 192/96, de 30/05, no âmbito de 
apoio à actividade desportiva inserida na área funcional do complexo desportivo municipal, 
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autorizando para o efeito, o pagamento de despesas inerentes a tal actividade, cujos custos constam 
do programa ocupacional, nomeadamente, subsídio de refeição e seguro de acidentes pessoais; 
- 1.2.28 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 02/02/2006, que determinou 
a celebração do contrato de avença com Maria Isabel de Paiva Lopes, com efeitos a partir de 
03/02/2006 até ao termo do ano lectivo 2005/2006, para prestação de serviços como Professora de 
Música no âmbito do Programa “Animar a Escola” em diversas escolas, nomeadamente, São Pedro 
do Sul, Termas (Várzea), Baiões, Pinho, Amieiros (Sul), Várzea, Arcozelo (S. Pedro do Sul), 
Oliveira (Sul), Sul, Aldeia (Sul), Sá (Carvalhais), Candal, S. Martinho das Moitas, Sequeiros (S. 
Martinho das Moitas), Pesos (Sul), Santa Cruz da Trapa, Sobral (Pinho), Mosteirinho (Pinho), e S. 
Félix; 
- 1.2.29 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 10/02/2006, que determinou a 
celebração do contrato de avença com Susana Carla Marta do Outeiro com efeitos a partir de 
13/02/2006 até ao termo do ano lectivo 2005/2006, para prestação de serviços em diversas escolas 
no âmbito do “Programa de Generalização do Ensino de Inglês nos 3ºs e 4ºs anos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico”; 
- 1.2.30 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/02/2006, que 
autorizou ao Sr. Arlindo de Almeida Rodrigues Lopes, o 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 27/01/2006 para o dia 28/01/2006, para realização de um 
torneio de sueca; 
- 1.2.31 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/02/2006, que 
autorizou ao Sr. Arlindo de Almeida Rodrigues Lopes, o 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 10/02/2006 para o dia 11/02/2006, para realização de um 
torneio de sueca; 
- 1.2.32 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 08/02/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3º do artº 68 da Lei nº 169/99, de 
18/09, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que autorizou a emissão de 
licença especial de ruído para realização de baile no lugar de Cobertinha, freguesia de Vila Maior, 
com início no dia 11/02/2006 às 22h00 e termo no dia 12/02/2006 às 03h00; 
- 1.2.33 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 24/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3º do artº 68 da Lei nº 169/99, de 
18/09, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que aprovou a primeira 
alteração ao Orçamento do ano de 2006, a qual importa, tanto em reforços como anulações, em 
273.000,00€ e, aprovou a primeira alteração às Grandes Opções do Plano - Plano Plurianual de 
Investimentos do ano de 2006, a qual importa em 243.000,00€ de anulações; 
- 1.2.34 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
30/01/2006, que na sequência da deliberação nº 109/05, através da qual esta Câmara Municipal 
aprovou o aumento do capital social da Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul, E.M. e 
considerando que, através da deliberação nº 141/06 ponto 1.2.25, ficou determinado que o montante 
não realizado na primeira entrega seria realizado no prazo de um ano, determinou a realização 
imediata de 50.000€;  
- 1.2.35 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 24/01/2006, que 
aprovou o auto de medição nº 1 da empreitada “Complexo Desportivo da Pedreira – Execução de 
Relvado”, adjudicada à firma “Francisco Pereira Marinho”, no valor de 193.508,08€ (Cento e 
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noventa e três mil, quinhentos e oito euros e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
autorizando a efectivação da respectiva despesa;  
- 1.2.36 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
30/01/2006, que autorizou a prorrogação graciosa até ao dia 27/02/2006, sem direito a revisão de 
preços, da empreitada “Cemitério Municipal – Cemitério Municipal da Pedreira – Obra”, nos termos 
da informação DEP nº 04/06-RL de 24/01/2006;  
- 1.2.37 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
24/01/2006, que autorizou a prorrogação do prazo por mais noventa dias, sem direito a revisão de 
preços, da empreitada “Rotunda Bairro Mira Sul”, nos termos da informação da Divisão de 
Empreitadas e Projectos nº 05/06-CP de 09/01/2006;  
- 1.2.38 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 29/12/2005, que 
aprovou a seguinte documentação: Cópia da Apólice de Seguro; Tabela de Salários praticados; 
Identificação do Técnico Responsável; Programa de Trabalhos definitivos e Cronograma Financeiro 
definitivos, da empreitada “Complexo Desportivo da Pedreira – Execução de Relvado”, 
apresentados pela empresa adjudicatária “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.”, nos termos da 
informação da Divisão de Empreitadas e Projectos nº 105/05 – CP, datada de 29/12/2005; 
- 1.2.39 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 19/12/2005, que 
autorizou a alteração das características técnicas do relvado para a empreitada “Complexo 
Desportivo da Pedreira-Execução de Relvado”, e bem assim autorizou o acréscimo de custo da 
referida alteração no valor de 41.158,80€ (Quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito euros e 
oitenta cêntimos), nos termos da informação da Divisão de Empreitadas e Projectos nº 100 A/05 – 
CP, de 19/12/2005;  
- 1.2.40 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Vereador Prof. Rogério Duarte datado de 
25/01/2006, que determinou a actualização dos preços por quilómetro constantes no ponto 15 das 
Normas de Utilização das Viaturas ao serviço da Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, de 
acordo com os valores da inflação (2,2%). 
 DELIBERAÇÃO Nº 156/06 - 1.3 - EX – ESCOLA PRIMÁRIA DE SANTA CRUZ DA 
TRAPA – CONTRATO DE COMODATO: De acordo com a deliberação nº 193/99 - 4.12 e 
informação da Directora do Departamento de Administração Geral datada de 30/01/2006, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar contrato de comodato com a Associação de 
Solidariedade Social – ARCA, com clausulas que serão definidas após reunião com a Junta de 
Freguesia de Santa Cruz da Trapa e a Associação. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 157/06 - 1.4 - CEDÊNCIA DA CASA DO ESTADO C-180 NA 
FREGUESIA DE SUL A JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES COSTA – PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO: Foi presente o pedido supra referido, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, não se opor à cedência da casa do Estado C-180 na freguesia de Sul a José António 
Fernandes Costa, devendo para o efeito passar-se a respectiva declaração.                                                       

 
02 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
DELIBERAÇÃO Nº 158/06 - 2.1 - ALTERAÇÃO DA TABELA D E TAXAS E LICENÇAS:  
Concordando com o teor da informação nº 2/2006 da Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, 
datada de 04/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade aprovar a presente alteração ficando a constituir o anexo V da presente acta. Mais 
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deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, remeter o presente assunto à necessária 
aprovação da Assembleia Municipal. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 

 
21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO Nº 159/06 - 21.1 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS 
DURANTE O ANO DE 2006, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DO SUL: Foi presente ofício nº 10 da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul, sobre o assunto supra 
referido, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, manter os plafonds do ano anterior 
para as três corporações, autorizando para o efeito 500 fotocópias em formato A3 e 1200 fotocópias 
em formato A4, perfazendo um total de 1.700 fotocópias /cada.  
DELIBERAÇÃO Nº 160/06 - 21.2 - CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA 
PROVIMENTO DE DOIS LUGARES DE TÉCNICO SUPERIOR PRIN CIPAL –
ENGENHARIA CIVIL – CARREIRA VERTICAL COM DOTAÇÃO GL OBAL – ACTA DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta 
que contém a lista de classificação final, bem como, todas as outras do concurso supra referido. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 161/06 - 21.3 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA MÚSICA GRAVADA, NO LUGAR E FREGUESIA DE SANTA CRUZ DA 
TRAPA, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CUL TURAL DE SANTA 
CRUZ DA TRAPA: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de 
licença especial de ruído para música gravada no lugar e freguesia de Santa Cruz da Trapa, com 
início no dia 26/02/2006, às 16 horas, e termo no dia 26/02/2006 às 18h00. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 162/06 - 21.4 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE BAILE, NO LUGAR DE COBERTI NHA, FREGUESIA 
DE VILA MAIOR, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL  DE VILA MAIOR:  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de licença especial de ruído 
para realização de baile no lugar de Cobertinha, freguesia de Vila Maior, com início no dia 
25/02/2006, às 22 horas, e termo no dia 26/02/2006 às 03h00. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 163/06 - 21.5 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE BAILE, NO LUGAR DE FERMONT ELOS, FREGUESIA 
DE FIGUEIREDO DE ALVA, APRESENTADO POR ANA SOFIA SI LVA LOUREIRO: A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de licença especial de ruído para 
realização de baile no lugar de Fermontelos, freguesia de Figueiredo de Alva, com início no dia 
16/02/2006, às 21 horas, e termo no dia 17/02/2006 às 03h00. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
 

22 – DIVISÃO FINANCEIRA 
 

DELIBERAÇÃO Nº 164/06 - 22.1 - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIA ABTD, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANI TÁRIA DOS 
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DO SUL: Foi presente o ofício nº 225 de 
20/10/2005, da referida Associação, prestando esclarecimentos sobre o assunto mencionado, na 
sequência da deliberação nº 419/05 de 13/09/2005, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.000€ (Seis mil euros) para aquisição da ambulância 
ABTD. 
DELIBERAÇÃO Nº 165/06 - 22.2 – CONTRATO  DE CONCESSÃO DO QUIOSQUE Nº 3 
DO CARVALHEDO SITA NAS TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL – RECURSO 
HIERÁRQUICO: Foi presente todo o processo sobre o assunto supra mencionado, nomeadamente, 
recurso hierárquico apresentado por Adriano Pereira, na qualidade de procurador de Carlos Jorge 
Cardoso de Moura, e bem assim informação da Directora do Departamento de Administração Geral 
datada de 18/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida e com a qual a Câmara 
deliberou, por unanimidade concordar, tendo-se indeferido o recurso supra mencionado, não tendo o 
recorrente qualquer razão face ao teor do exposto na referida informação, tanto mais, que o objectivo 
do presente recurso encontra-se prejudicado, considerando a deliberação do passado dia 9 de Janeiro 
de 2006 que autorizou o concessionário a manter-se no quiosque até ao final do corrente ano. 
DELIBERAÇÃO Nº 166/06 - 22.3 - VENDA DE VIATURA ABANDONADA: Tendo em conta 
a informação da Secção de Aprovisionamento e Património, datada de 26/01/2006 sobre o assunto 
referido e que, aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, e à semelhança do efectuado em situações similares, autorizar a realização de hasta 
pública para a venda da viatura abandonada.  
DELIBERAÇÃO Nº 167/06 - 22.4 - HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DA CASA DA 
QUINTA DE VÁRZEA: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o presente 
assunto pendente até a uma próxima reunião.  
 

23 – DIVISÃO TERMAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº 168/06 - 23.1 - APROVAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS A APLICAR 
PELA TERMALISTUR – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, E.M. PARA O ANO DE 2006: A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços apresentada para o 
corrente ano, com efeitos reportados a 01 de Janeiro de 2006. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 169/06 - 23.2 - REMODELAÇÃO DO COMPLEXO TERMAL – 
BALNEÁRIO RAINHA D. AMÉLIA – TELAS FINAIS: Analisado todo o processo em 
referência, nomeadamente informação do Chefe da Divisão Termal datada de 31/01/2006 que aqui 
se dá por integralmente reproduzida, Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com 
a mesma, aprovando para o efeito as telas finais ali descritas. 

 
33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS 

 
DELIBERAÇÃO Nº 170/06 - 33.1 - AUTO DE VISTORIA PARA RECEPÇÃO DEFINITIVA 
DA OBRA DE “CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO (E) PARA ARMAZÉM  MUNICIPAL – 1ª 
FASE”: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria para a 
recepção definitiva da empreitada supra referida.   
DELIBERAÇÃO Nº 171/06 - 33.2 - AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA 
“CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO (E) PARA ARMAZÉM MUNICIPAL – 1ª FASE”: A 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de recepção definitiva da empreitada 
supra referida.   
DELIBERAÇÃO Nº 172/06 - 33.3 EMPREITADA “COMPLEXO D ESPORTIVO DA 
PEDREIRA – OBRA – 1ª FASE” – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3: A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, a provar o auto de medição nº 3 da empreitada “Complexo Desportivo da Pedreira 
– Obra – 1ª fase”, adjudicada à firma “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.”, no valor de 
57.097,74€ (Cinquenta e sete mil, noventa e sete euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa. 
DELIBERAÇÃO Nº 173/06 - 33.4 - EMPREITADA “JARDIM I NFANTIL DE S. FÉLIX” – 
AUTO DE MEDIÇÃO Nº 6:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a provar o auto de 
medição nº 6 da empreitada “Jardim Infantil de S. Félix”, adjudicada à firma “Entrac – Empresa de 
Trabalhos de Construção, Lda.”, no valor de 22.836,65€ (Vinte e dois mil, oitocentos e trinta e seis 
euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a 
efectivação da respectiva despesa. 
DELIBERAÇÃO Nº 174/06 - 33.5 - SUSPENSÃO DE TRABALHOS DA “EMPREITADA DE 
VARIANTE DE SERRAZES-LIGAÇÃO SANTA CRUZ DA TRAPA/TE RMAS-
FREGUESIAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA/SERRAZES/VÁRZEA”:  Atento o teor  da 
informação da Divisão de Empreitadas e Projectos nº 03/06 – RL de 23/01/2006, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a suspensão dos trabalhos da empreitada 
supra referida, por mais cento e oitenta dias, para se disponibilizarem os terrenos necessários para a 
execução da obra. 
DELIBERAÇÃO Nº 175/06 - 33.6 - APROVAÇÃO DO MODELO DE 
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E DOS ESTUDOS DE CARACT ERIZAÇÃO DO 
PDM DE S. PEDRO DO SUL: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o 
presente assunto pendente até à próxima reunião. 
DELIBERAÇÃO Nº 176/06 - 33.7 - ADITAMENTO À DELIBER AÇÃO 1.2.13 DE 11/01/2005, 
REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUN ICIPAL DE S. 
PEDRO DO SUL E A JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHAIS, DATADO DE 
29/11/2004 – PAGAMENTO DE IVA: Analisado o assunto supra referido, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, que ao valor protocolado inicialmente, acresce também o pagamento do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado. 
 

04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº 177/06 - 4.1 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS 
PARA A BIBLIOTECA E BIBLIOMÓVEL PARA O CORRENTE ANO : A Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, concordar com a relação dos jornais e revistas  a adquirir no corrente 
ano  para a Biblioteca e Bibliomovél, datada de 02 de Janeiro de 2006, apresentada pela 
Bibliotecária, devendo apenas excluir-se as revistas “Caras”, “Auto Motor”, “Ragazza”, “Activa”, 
“Mulher Moderna”e “Bike Magazine” e o jornal semanário “Expresso”, e aditar-se as revistas 
“História”, “Pais e Filhos” e “Visão Júnior”.    
DELIBERAÇÃO Nº 178/06 - 4.2 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA O CORSO 
CARNAVALESCO DE 2006, A REALIZAR NO DIA 28 DE FEVER EIRO APRESENTADO 
PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE NEGRELOS:  Analisado o pedido 
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supra mencionado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 
de 5.000€ (cinco mil euros). 
DELIBERAÇÃO Nº 179/06 - 4.3 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA O IV DESFILE 
CARNAVALESCO DE BORDONHOS A REALIZAR NO DIA 26 DE F EVEREIRO DE 
2006, APRESENTADO PELO CLUBE DE CULTURA E DESPORTO DE BORDONHOS: 
Analisado o pedido supra mencionado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros). 
DELIBERAÇÃO Nº 180/06 - 4.4 - 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 o presente assunto pendente até a uma próxima reunião. 
DELIBERAÇÃO Nº 181/06 - 4.5 - OBRAS NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA CRUZ 
DA TRAPA:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a execução das obras no 
campo de futebol de Santa Cruz da Trapa, fornecendo tinta no valor total de 63,53€. 
DELIBERAÇÃO Nº 182/06 - 4.6 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUTOCARRO PARA 
REALIZAÇÃO DE VIAGEM A PENHA DE FRANCIA (ESPANHA) N O DIA 17 DE JUNHO 
DE 2006, APRESENTADO PELAS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE S. PEDRO DO SUL: À semelhança do ano transacto, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, ceder o autocarro solicitado, devendo o combustível ficar a cargo das 
requerentes. 
DELIBERAÇÃO Nº 183/06 - 4.7 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS NA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: Foi presente o processo supra referido e bem assim informação da Técnica Superior de 
Serviço Social datada de 12/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo a Câmara 
Municipal deliberado, por unanimidade, apoiar em 100% na alimentação escolar do aluno Mauricío 
Luís Costa Martins, residente na freguesia de São Pedro do Sul e a frequentar a escola do 1º Ceb de 
São Pedro do Sul. 
DELIBERAÇÃO Nº 184/06 - 4.8 - PEDIDO DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO 
À SUA HABITAÇÃO, APRESENTADO POR MANUEL TAVARES, RE SIDENTE EM 
GESTOSINHO, FREGUESIA DE MANHOUCE: Analisado o processo em referência, e tendo 
em conta a informação da Técnica Superior de Serviço Social, da Divisão de Cultura, Desporto e 
Acção Social, datada de 11/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
deliberou, por unanimidade concordar com a mesma, devendo os serviços da Câmara Municipal 
elaborar o respectivo projecto, tendo em vista a regularização de todo o processo.  
DELIBERAÇÃO Nº 185/06 – 4.9 - FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – 
CARMINDA FERNANDES PINHO GOMES, RESIDENTE NO LUGAR DE CIMO DE 
VILA, FREGUESIA DE SERRAZES: Analisado o processo em referência, e tendo em conta a 
informação da Técnica Superior de Serviço Social, da Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, 
datada de 11/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, e sob proposta do Sr. Vereador da Cultura apoiar a munícipe supra identificada, 
com a elaboração do respectivo projecto por parte dos serviços da Câmara Municipal, para as obras 
pretendidas. 
DELIBERAÇÃO Nº 186/06 - 4.10 - FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – MARIA 
FERREIRA JÚLIO, RESIDENTE NO BECO DO FERREIRO, FREG UESIA DE PINDELO 
DOS MILAGRES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fornecer os materiais 
constantes na informação da Técnica de Serviço Social, da Divisão de Cultura Desporto e Acção 
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Social datada de 26/01/2006, que aqui de dá por integralmente reproduzida, até ao montante de 
1.250,00€. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 187/06 - 4.11 - FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – 
FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO LUGAR DO OUTEIRO, 
FREGUESIA DE BAIÕES – ADENDA À DELIBERAÇÃO Nº 79/05 – 4.1 DE 12/12/2005: 
Atento o teor da informação da Técnica Superior de Serviço Social, da Divisão de Cultura, Desporto 
e Acção Social, datada de 01/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, devendo aditar-se à deliberação 
supra identificada o apoio ao munícipe com a elaboração do respectivo projecto por parte dos 
serviços da Câmara Municipal para as obras solicitadas. 
 DELIBERAÇÃO Nº 188/06 - 4.12 – CANDIDATURA AO PROGRAMA SOLARH- MARIA 
ISABEL RODRIGUES RIBEIRO, RESIDENTE NO LUGAR DE POU VES, FREGUESIA DE 
S. PEDRO DO SUL: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a munícipe supra 
identificada com a elaboração de projecto para fins de comunicação prévia e da instrução processual 
para a candidatura ao 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 189/06 - 1.5 - PEDIDO DE PARECER SOBRE INICIATIVA LOCAL 
DE EMPREGO DE MARÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO FERREIR A GOMES E 
JOÃO MANUEL DE JESUS GOMES, APRESENTADO PELO INSTIT UTO DE EMPREGO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE S. PEDRO DO SUL: A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável à iniciativa local de emprego promovida pelos munícipes 
supra referidos, cuja actividade visa instalações eléctricas. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
  

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
DELIBERAÇÃO Nº 190/06 - 32.1 – DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTES AO CONSUMO 
DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/05 (TURNO 2): A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores em débito referente ao consumo de água 
nos meses de Julho/Agosto/05 (Turno 2), nos termos da informação da Divisão de Obras e Serviços 
Urbanos, datada de 25/01/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida. 
DELIBERAÇÃO Nº 191/06 - 32.1 – REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA 
ÀS INSTALAÇÕES DA EX-RESIDÊNCIA FEMININA DE ESTUDAN TES DE S. PEDRO 
DO SUL: Foi presente todo o processo referente ao assunto supra mencionado, tendo a Câmara 
Municipal deliberado, por unanimidade, regularizar o fornecimento da água às instalações 
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identificadas e, bem assim, a Câmara Municipal suportar o recibo em dívida no valor de 262,64€, 
nos termos da informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos datada de 01/02/2006, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida. 

 
4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

 
DELIBERAÇÃO Nº 192/06 - 4.13 -“ AS COMADRES DE FERMONTELOS” – PEDIDO DE 
APOIO : A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, apoiar a realização do tradicional festejo das Comadres/2006 de Fermontelos, 
com a atribuição de subsídio no valor de 100€.  
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 193/06 - 4.14 – SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE JARDINS DE 
INFÂNCIA:  Foi presente proposta do Sr. Vereador Prof. Rogério Duarte sobre o assunto em 
referência, datada de 6/2/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida e com a qual a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar, devendo ser suspensos apenas os Jardins de 
Infância da Ladreda, freguesia de Figueiredo de Alva e de Goja, freguesia de Vila Maior, pelas 
razões apontadas na referida proposta e com a anuência dos respectivos presidentes das Juntas de 
Freguesia.  
DELIBERAÇÃO Nº 194/06 - 4.15 – FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO – ILDA 
FERREIRA MARQUES, RESIDENTE NO BAIRRO DA PONTE, FRE GUESIA DE SÃO 
PEDRO DO SUL: Analisado o processo em referência, e tendo em conta a informação da Técnica 
Superior de Serviço Social, da Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, datada de 02/02/2006, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a mesma, devendo os serviços da Câmara Municipal tratar do respectivo projecto 
para as obras requeridas, tendo em vista a sua regularização e, bem assim, isentar a munícipe do 
pagamento das taxas respectivas.  
DELIBERAÇÃO Nº 195/06 - 4.16 – VI JOGOS DESPORTIVOS DO CONCELHO DE S. 
PEDRO DO SUL – CALENDÁRIO E PREVISÃO DE DESPESAS: A Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, concordar com o calendário apresentado para a realização de jogos e, 
bem assim, aprovar a previsão de despesas apresentadas nos termos da informação do Técnico 
Superior de Educação Física, datada de 01/02/2006, a qual se dispensa de ser transcrita, ficando a 
constituir o anexo VI da presente acta. 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 17 horas e 45 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, 


