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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ O PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2006 

Aos treze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis, reuniu ordinariamente no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, sob a presidência do 
Dr. António Carlos Ferreira Rodrigues de Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e com 
a presença dos Vereadores Sr. José Carlos de Oliveira Duque, Dr. José Alberto da Silva 
Alexandre e Sousa, Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Drª Maria de Fátima Duarte 
Almeida Pinho, e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Faltou à presente reunião o Vereador Dr. 
Francisco José de Matos, por se encontrar doente, considerando-se a falta devidamente 
justificada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ABERTURA 
 
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 
15h15m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: ---------------------- 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: A Vereadora Drª Fátima Pinho, informou que 
têm sido contactados por compradores de lotes do loteamento denominado Quinta do Chão 
Grande, sito nas Massarocas, sobre o facto de não estar ainda legalizado, faltando o aval da 
Câmara Municipal, pelo que pretendia saber o que é que faltava para a sua aprovação. O Sr. 
Presidente da Câmara Municipal explicou que o loteador não elaborou as infraestruturas e a 
Câmara Municipal substituiu-se-lhe. Esclareceu ainda, que, actualmente o processo encontra-
se no gabinete da Directora do Departamento de Administração Geral para a mesma informar, 
e posteriormente se estiver em conformidade será aprovado. A Vereadora Drª Fátima Pinho 
solicitou ao Vereador Dr. Sousa que lhe fossem facultadas fotocópias de todas as candidaturas 
relacionadas com o Balneário, tais como, o processo de candidatura a fundos europeus, 
protocolos e contratos de programa com o Governo e candidatura directa aos fundos de 
coesão. O Vereador Sr. José Duque, perguntou se quem efectuava o transporte escolar das 
crianças de Covas do Monte era a mesma pessoa a quem tinha sido adjudicado o mesmo, 
tendo o Vereador Prof. Rogério Duarte explicado que pelo que sabia era a mesma pessoa, no 
entanto, esclareceu que ia averiguar a situação. -------------------------------------------------------- 
Relativamente às propostas que constam de ordem de trabalhos de venda de balneários 
termais à empresa TCN (em parceria com a Fundbox) e de venda de 49% do capital social à 
empresa PATRISCAPITAL, os Vereadores do Partido Socialista votam contra as duas 
propostas pelos seguintes motivos: As duas propostas surgem como solução de recurso para 
que haja encaixe financeiro que permita o pagamento das obras do Balneário D. Afonso 
Henriques, dada a grave situação financeira em que a Câmara Municipal se encontra. Por isso, 
nenhuma das propostas foi devidamente pensada e avaliada. Suspeitamos que ambas as 
propostas, tal como agora se apresentam, podem conter ilegalidades. 1- Venda dos Balneários 
Termais – a proposta apresentada parece corresponder a uma operação de “empréstimo 
encapotado”, o que é ilegal. A TCN paga 12.750.000€ pelos balneários e todos os anos passa 
a receber cerca de 360.000 contos, em moeda antiga, correspondente a rendas. Tal pode ser 
encarado como pagamento de juros por um empréstimo de 12.750.000€. Ao fim de 10 a 15 
anos a Câmara Municipal poderá readquirir os balneários. E se não tiver dinheiro para tal? Por 
outro lado, o Balneário Rainha D. Amélia beneficiou de financiamento comunitário (em cerca 
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de 65%) para as obras de reabilitação que sofreu. Pode nestas condições ser vendido? Será tal 
operação legal? 2- Venda de 49% do capital social da Termalistur à empresa 
PATRISCAPITAL – considerando que, a bem do interesse do Município deveria ter sido 
aberto concurso público, de preferência internacional. Para optar pela não abertura de 
concurso o Sr. Presidente era obrigado a apresentar uma fundamentação consistente, que não 
deixasse margens para dúvidas. No entanto, como poderá o Sr. Presidente garantir que a 
empresa PATRISCAPITAL, constituída há, apenas seis dias é melhor do que todas as outras, 
nacionais e internacionais, que operam na área do termalismo? Consideramos que a 
fundamentação apresentada não é consistente nem convincente e, como tal a operação pode 
ser ilegal. Por tudo o que foi referido só nos resta votar contra as duas propostas. ----------------  
DELIBERAÇÃO Nº 663/06 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 23 DE OUTUBRO  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 664/06 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 06 
DE OUTUBRO 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: 125.964,56€ (Cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e 
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) ---------------------------------------------------------------- 
- Operações de Tesouraria: 836.824,00€ (Oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e 
quatro euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO Nº 665/06 - 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 06 folhas, a qual importa da forma 
que a seguir se indica: no período de 21 de Outubro a 10 de Novembro de 2006, em 
612.965,54€ (Seiscentos e doze mil, novecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) de operações orçamentais e em 99.920,73€ (Noventa e nove mil, novecentos e vinte 
euros e setenta e três 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 dos despachos dados pelo Vereador Dr. Francisco Matos, no 
período de 23 de Outubro a 10 de Novembro de 2006, em processos que decorrem na Secção 
de Contencioso, Taxas e Licenças, 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 II da presente acta; --------------- 
- 1.2.3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Vereador Dr. Francisco José de 
Matos em processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e 
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Urbanismo, no período de 23 de Outubro a 10 de Novembro de 2006, constantes da relação 
elaborada por aquela Secção, constituída por 03 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 Vereador Dr. Francisco José de 
Matos em processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no período de 
23 de Outubro a 10 de Novembro 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 Outubro a 10 de Novembro 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: Utilização (114 a 121), Construção (136 
a 141) e Publicidade (323 a 326); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças: 
Ciclomotores/Motociclos (9), Licença Especial de Ruído (1) Carta de Caçador (2), Exercício 
de Caça (7), Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (4), Diversos (Certidões) (8) e 
Execuções Fiscais (1); Na Secção de Serviços Urbanos: Travessia/Ocupação Via Pública com 
canos e Licenças de Cemitério constantes da relação elaborada por aquela Secção, constituída 
por 06 folhas, 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. --------------------------- 
- 1.2.6 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
06/10/06 que, com o objectivo de garantir o funcionamento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, na área do ensino da música, e face 
à insuficiência de candidaturas no processo de selecção, determinou a celebração de acordo de 
colaboração, por ajuste directo, com início em 9/10/2006 e válido até ao termo do ano lectivo 
2006/2007, com a Cooperativa de Cultura e Solidariedade Social, C.R.L., disponibilizando 
esta os necessários docentes para os horários constantes do referido despacho, para o 
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 
Trapa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.7 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
06/10/2006, que, com o objectivo de garantir o funcionamento das Actividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, na área do ensino da música, e face 
à insuficiência de candidaturas no processo de selecção, determinou que se celebre contrato 
de avença, nos termos do artº 7º do Dec-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro, por ajuste directo, 
com início em 9/10/2006 e válido até ao termo do ano lectivo 2006/2007, com Sofia 
Alexandra Gonçalves Loureiro, para o Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa. ------ 
- 1.2.8 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
06/10/2006 que, com o objectivo de desencadear o processo de contratação pública em regime 
de avença por ajuste directo para professores da actividade física e desportiva, no âmbito de 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico e, após a realização 
dos métodos de selecção de que resultou a ordenação dos candidatos constantes na acta do júri 
datada de 11/09/2006, determinou a celebração de contratos de avença nos termos do artº 7º 
do Dec-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro, com início em 09 de Outubro de 2006 e válidos até 
ao termo do ano lectivo 2006/2007, com André Valente Duarte, Nuno Miguel Almeida 
Campos, Paulo Jorge Tavares dos Santos, Pedro Manuel Almeida Rodrigues, Henrique 
Manuel Almeida Saraiva, Susana Cristina Gonçalves da Silva e Hugo Nery Esteves Moutinho 
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para o Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e com Marco Carlos Rodrigues Pereira 
para o Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa.---------------------------------------------- 
- 1.2.9 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
06/10/2006 que, com o objectivo de desencadear o processo de contratação pública em regime 
de avença por ajuste directo para professores de ensino de música, no âmbito de Actividades 
de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico e, após a realização dos métodos 
de selecção de que resultou a ordenação dos candidatos constantes na acta do júri datada de 
11/09/2006, determinou a celebração de contrato de avença nos termos do artº 7º do Dec-Lei 
nº 409/91, de 17 de Outubro, com início em 09 de Outubro de 2006 e válido até ao termo do 
ano lectivo 2006/2007, com Alberto Manuel de Almeida Rodrigues para o Agrupamento de 
Escolas de S. Pedro do Sul.--------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.10 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 10/10/2006 que, com o objectivo de desencadear o processo de contratação pública em 
regime de avença por ajuste directo para professores de ensino de inglês, no âmbito de 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico e, após a realização 
dos métodos de selecção de que resultou a ordenação dos candidatos constantes na acta do júri 
datada de 11/09/2006, determinou a celebração de contrato de avença nos termos do artº 7º do 
Dec-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro, com início em 13 de Outubro de 2006 e válido até ao 
termo do ano lectivo 2006/2007 com, Sandra Sofia Carvalho Mourato Henriques para o 
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa.------------------------------------------------------ 
- 1.2.11 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 02/11/2006 que, com o objectivo de desencadear o processo de contratação pública em 
regime de avença por ajuste directo para professores de ensino de inglês, no âmbito de 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico e, após a realização 
dos métodos de selecção de que resultou a ordenação dos candidatos constantes na acta do júri 
datada de 11/09/2006, determinou a celebração de contrato de avença nos termos do artº 7º do 
Dec-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro, com início em 3 de Novembro de 2006 e válido até ao 
termo do ano lectivo 2006/2007 com, Mónica Alexandra Pereira Teixeira de Melo para o 
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa. ----------------------------------------------------- 
- 1.2.12 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 06/10/2006 que, com o objectivo de desencadear o processo de contratação pública em 
regime de avença por ajuste directo para professores de Inglês, no âmbito de Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico e, após a realização dos métodos de 
selecção de que resultou a ordenação dos candidatos constantes na acta do júri datada de 
11/09/2006, determinou a celebração de contratos de avença nos termos do artº 7º do Dec-Lei 
nº 409/91, de 17 de Outubro, com início em 09 de Outubro de 2006 e válidos até ao termo do 
ano lectivo 2006/2007 com, Maria de Lurdes da Silva Alves Ribeiro, Ângela da Conceição 
Cardão Lima Correia, Esmeraldina Dias Martins, Susana Carla Marta do Outeiro, Bruno 
Rodrigues de Oliveira, Carla Maria Pereira e Carla Sofia Cerveira Martins para o 
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e com Cármen Isabel Lopes Correia, Maria 
Teresa Ferreira Alexandrino, Paula Cristina Correia Soares e José Manuel Pereira da Silva 
para o Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa.---------------------------------------------- 
- 1.2.13 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 02/11/2006 que, na sequência da publicitação pública em regime de avença de professores 
de enriquecimento curricular, foram admitidas e seleccionadas candidaturas em número 
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insuficiente para a actividade do ensino da Música e atendendo à dificuldade em conseguir-se 
recrutar professores disponíveis para esta área e em particular para o horário nº 7 do período 
da tarde, de 9 horas semanais, do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e face à 
dificuldade em cumprir-se os prazos ou formalidades para o procedimento concursal 
adequado para esta área específica, determinou que fosse feito o ajuste directo a Sílvia Maria 
Dias Carneiro Freitas, para o desenvolvimento de actividades nas áreas de expressões 
artísticas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.14 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 09/10/2006, que, na sequência da publicitação pública em regime de avença de professores 
de enriquecimento curricular, foram admitidas e seleccionadas candidaturas em número 
insuficiente para a actividade do ensino da Música e atendendo à dificuldade em conseguir-se 
recrutar professores disponíveis para esta área e em particular para o horário nº 7 do período 
da tarde, de 9 horas semanais, do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e face à 
dificuldade em cumprir-se os prazos ou formalidades para o procedimento concursal 
adequado para esta área específica, determinou que fosse feito o ajuste directo a Ana Sofia 
Almeida Ferreira, para o desenvolvimento de actividades nas áreas de expressões artísticas. ---  
- 1.2.15 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 20/10/2006 que, na sequência da publicitação pública em regime de avença de professores 
de enriquecimento curricular, foram admitidas e seleccionadas candidaturas em número 
insuficiente para a actividade do ensino da Música e atendendo à dificuldade em conseguir-se 
recrutar professores disponíveis para esta área e em particular para o horário nº 4 , de 15 horas 
semanais, do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e atendendo a que a avençada Ana 
Sofia Almeida Ferreira, se disponibiliza para prestar serviços na actividade das áreas de 
expressões artísticas nesse horário nas escolas de Fermontelos, Figueiredo de Alva, Sendas e 
Vila Maior, determinou que fosse feita uma adenda ao seu contrato, celebrado com produção 
de efeitos a 09/10/2006, com vista ao cumprimento de tal actividade, a partir da presente data, 
deixando de prestar serviço no horário nº 7, período da tarde, do Agrupamento de Escolas de 
São Pedro do Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.16 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 10/10/2006 que, na sequência da publicitação pública em regime de avença de professores 
de enriquecimento curricular, as candidaturas admitidas e seleccionadas não foram suficientes 
para os lugares pretendidos na actividade física e desportiva, já que os candidatos foram 
apresentando desistências e atendendo à dificuldade em conseguir-se recrutar professores 
disponíveis para esta área e face à dificuldade em cumprir-se os prazos ou formalidades para o 
procedimento concursal adequado para esta área, determinou que fosse feito o ajuste directo a 
Ana Paula Lopes Camões, para cumprimento de um horário semanal de nove horas do 
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa.------------------------------------------------------ 
- 1.2.17 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 16/10/2006, que, na sequência da publicitação pública em regime de avença de professores 
de enriquecimento curricular, as candidaturas admitidas e seleccionadas não foram suficientes 
para os lugares pretendidos na actividade física e desportiva, já que os candidatos foram 
apresentando desistências e atendendo à dificuldade em conseguir-se recrutar professores 
disponíveis para esta área e face à dificuldade em cumprir-se os prazos ou formalidades para o 
procedimento concursal adequado para esta área, determinou que fosse feito o ajuste directo a 
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Luís Miguel de Queirós Fernandes, para cumprimento de um horário semanal de nove horas 
do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa. -------------------------------------------------- 
-1.2.18 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 
31/10/2006 que, atendendo a que o trabalhador integrado no regime de emprego protegido, 
terminou o estágio a 31/10/2006, determinou a celebração do contrato de trabalho com João 
Paulo Martins Mouro de Abreu, com início em 01/11/2006, passando o mesmo a auferir 
mensalmente a remuneração correspondente ao salário mínimo nacional e respectivo subsídio 
de refeição e ainda os correspondentes subsídio de férias e Natal, sendo que o IEFP suportará 
a diferença dos custos da remuneração do trabalhador em função do grau de incapacidade de 
60%, confirmado pelos competentes serviços do IEFP.------------------------------------------------ 
-1.2.19 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de avença, com Sandra 
Sofia Carvalho Mourato como professora do Ensino de Inglês, celebrado em 13/10/2006, para 
produzir efeitos a partir de 31/10/2006, por motivos de acompanhamento de seu filho de 1 ano 
e meio que se encontra doente.----------------------------------------------------------------------------- 
-1.2.20 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato a termo resolutivo certo, 
com Florbela Bastos da Silva Ferreira de Campos, com a categoria de Auxiliar 
Administrativo, a prestar serviços na Secção de Expediente Geral, para produzir efeitos a 
partir de 06/11/2006, 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- Ratificar, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, por 
entenderem que estas alterações deviam ser devidamente justificadas, o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 25/10/2006, exarado ao abrigo da competência 
que lhe é conferida pelo nº 3 do artº 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que aprovou a décima alteração ao Orçamento 
do ano de 2006, a qual importa tanto em reforços como em anulações em 142.000,00€, e 
aprovou a décima alteração às Grandes Opções do Plano de 2006, a qual resulta de um reforço 
de 108.000,00€.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.22 - Ratificar, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, por 
entenderem que estas alterações deviam ser devidamente justificadas, o despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, datado de 25/10/2006, exarado ao abrigo da competência 
que lhe é conferida pelo nº 3 do artº 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que aprovou a décima primeira alteração ao 
Orçamento da Receita do ano de 2006, a qual importa tanto em reforços como em anulações 
em 211.582,00€, a décima primeira alteração ao Orçamento da Despesa do ano de 2006, a 
qual importa tanto em reforços como em anulações em 426.700,00€,e aprovou a décima 
primeira alteração às Grandes Opções do Plano de 2006, a qual resulta de um reforço de 
420.000,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.23 – Ratificar, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, por 
não conhecerem o processo, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
02/11/2006, que aprovou o Auto de Recepção Definitiva da obra de “Abastecimento de Água 
a Santa Cruz da Trapa”, adjudicada à empresa Marsilop – Sociedade de Empreitadas, S.A.----- 
- 1.2.24 – Ratificar, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, por 
não conhecerem o processo, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
02/11/2006, que aprovou o Auto de Recepção Definitiva da obra da “Estação de Tratamento 
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das Águas Residuais das Termas de São Pedro do Sul – Fase I”, adjudicada à empresa 
Marsilop – Sociedade de Empreitadas, S.A. ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 666/06 - 1.3 - PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA 
TERMALISTUR PARA O ANO DE 2007: -------------------- --------------------------------------- 
Analisados os documentos supra referidos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, a 
Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e dois contra dos 
Vereadores do Partido Socialista, aprovar os mesmos.------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 667/06 - 1.4 - COLOCAÇÃO DOS IMOBILIÁRIOS TERMAIS 
EM FUNDO DE INVESTIMENTO: -------------------------- ----------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal procedeu à leitura da proposta que a seguir se 
transcreve, tendo sido aprovada por maioria, com os votos contra dos Vereadores do Partido 
Socialista: “As Termas de S. Pedro do Sul constituem um bem de incontestável valor 
comunitário, económico e cultural, representando nos dias de hoje um dos mais distintos 
sinais identitários do Município de S. Pedro do Sul. Ocorre todavia que a actividade termal, 
tradicionalmente objecto de exploração directa pelas entidades municipais, está actualmente 
sujeita a uma dinâmica e pressão concorrenciais sem qualquer paralelo no passado longínquo 
ou recente. Com efeito, por todo o país tem vindo a ter lugar uma modernização e reabilitação 
da actividade termal, que suscita o interesse e apetite dos maiores e mais dinâmicos grupos 
económicos (designadamente, dos sectores da “saúde” e do “turismo”).---------------------------- 
Consciente dos desafios que este novo contexto competitivo e concorrencial põe às Termas de 
S. Pedro do Sul, promoveu-se já em 2004 a respectiva “empresarialização”, mediante a 
criação da Termalistur, Empresa Pública Municipal. Empresa esta de capitais integralmente 
públicos, a que foi cometida exploração e gestão dos Balneários Termais. Em sede de 
profissionalização da gestão e de modernização e sofisticação da exploração, tratou-se de uma 
opção coroada de sucesso, que permitiu tomar consciência, ainda mais agudamente, da 
necessidade de promover uma qualificação do parque termal e das formas da sua “gestão”. ---- 
A qualificação do parque termal, em termos que sejam competitivos e rentáveis – de molde a 
assegurarem um retorno futuro –, exige todavia investimentos muito avultados. Mostrando-se 
também evidente que o desenvolvimento da actividade termal pelo Município, ainda que 
tradicional e irrenunciável, não corresponde ao núcleo essencial das tarefas públicas que 
àquele legalmente competem. Ora, nas modernas formas de gestão, a detenção da propriedade 
imobiliária revela-se, porém, uma condição acessória e prescindível, ao desempenho cabal da 
actividade correspondente (constituindo, muitas vezes, fonte de despesa e desperdício). Nessa 
medida, a alienação do parque termal mostra-se como uma legítima e adequada fonte de 
rendimento e financiamento, desde que ela não ponha em perigo a titularidade da concessão 
das águas, as actuais condições de gestão e o efectivo domínio do município sobre o 
desenvolvimento da exploração. -------------------------------------------------------------------------- 
A alienação não pode, pois, pôr em causa as condições de gestão livre e independente da 
actividade termal e da concessão por banda do Município. Por outro lado, e tendo em conta a 
expectativa de uma alta rentabilidade resultante das operações de requalificação a levar a 
cabo, o Município quis outrossim acautelar a possibilidade de, no futuro e em condições 
equitativas, poder potestativamente readquirir o parque termal. Eis um imperativo resultante 
da regra elementar da reversibilidade das opções políticas e do respeito pelas gerações futuras.  
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Tendo este contexto em consideração, foram pedidos estudos económicos e financeiros de 
análise do mercado à KPMG, consultora de negócios de renome internacional, dotada de 
todas as garantias de isenção e imparcialidade que a situação impõe. Solicitou-se que 
procedesse a consultas ao mercado, no sentido de maximizar os benefícios resultantes de uma 
eventual alienação, dentro dos requisitos e pressupostos acima enunciados. ----------------------- 
Esta entidade considerou que seriam, no caso concreto, os fundos de investimento as 
entidades indicadas para a obtenção de um maior encaixe através da venda do parque termal, 
simultaneamente permitindo à Câmara a manutenção integral das condições em que a 
Termalistur tem vindo a operar. --------------------------------------------------------------------------- 
Depois da consulta de várias entidades, foram submetidas à KPMG duas propostas 
apresentadas por duas instituições com o perfil pretendido, ambas consideradas competitivas: 
uma apresentada pelo Banco Comercial Português e outra apresentada pela Fundbox / TCN. -- 
Em termos sintéticos, poder-se-ão sintetizar as propostas da seguinte forma: na primeira 
proposta o encaixe financeiro líquido remontaria a 13.000.000 Euros, ao passo que na 
segunda o encaixe remontaria a 12.750.000 Euros. Contudo, aquela primeira proposta previa 
que a renda paga ao abrigo do contrato de arrendamento com a Termalistur fosse reduzida 
para 108.333,33 Euros, conquanto, nos termos da segunda, se manteria a renda actual no valor 
de 146.093,75 Euros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ocorre, no entanto, que a primeira proposta interferia directamente com a titularidade da 
concessão das águas, pois pressupunha a transmissão do respectivo alvará de exploração. Ora, 
se é verdade que o Município não considera estratégica a propriedade imobiliária do parque 
termal, já o mesmo não se pode dizer da titularidade da concessão das águas, a qual, do ponto 
de vista do interesse público municipal, se antolha crucial e intransmissível. Nestes termos, e 
porque a segunda proposta, mantém exactamente as mesmas condições de gestão da 
Termalistur (conservando o montante da renda ao nível actual) e não altera o regime de 
exploração das águas, permitindo um resultado de maior volume, optou-se, no seguimento da 
recomendação do estudo efectuado pela consultora independente, por fazer a referida 
alienação à segunda entidade (FundBox). ---------------------------------------------------------------- 
Assim, e observados que foram os princípios que regem a actividade desta Câmara para a 
presente deliberação, com enfoque no da prossecução do interesse público (que no caso 
concreto se reveste de um cariz económico marcado), bem como nos da justiça e da 
imparcialidade, deliberou por maioria proceder à venda do Parque Termal pelo valor de 
12.750.000 Euros e mediante a colocação dos imóveis componentes do Parque Termal em 
fundo imobiliário da Fundbox, nos termos da proposta por esta apresentada, e assim submeter 
a proposta à aprovação da Assembleia Municipal.” ---------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 668/06 - 1.5 - ALIENAÇÃO DE 49% DO CAPITAL SOCIAL DA 
TERMALISTUR: --------------------------------------- --------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal procedeu à leitura da proposta que a seguir se 
transcreve, tendo sido aprovada por maioria, com os votos contra dos Vereadores do Partido 
Socialista: “As Termas de S. Pedro do Sul constituem um bem de incontestável valor 
comunitário, económico e cultural, representando nos dias de hoje um dos mais distintos 
sinais identitários do Município de S. Pedro do Sul. Ocorre todavia que a actividade termal, 
tradicionalmente objecto de exploração directa pelas entidades municipais, está actualmente 
sujeita a uma dinâmica e pressão concorrenciais sem qualquer paralelo no passado longínquo 
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ou recente. Com efeito, por todo o país tem vindo a ter lugar uma modernização e reabilitação 
da actividade termal, que suscita o interesse e apetite dos maiores e mais dinâmicos grupos 
económicos (designadamente, dos sectores da “saúde” e do “turismo”).---------------------------- 
Consciente dos desafios que este novo contexto competitivo e concorrencial põe às Termas de 
S. Pedro do Sul, promoveu-se já em 2004 a respectiva “empresarialização”, mediante a 
criação da Termalistur, Empresa Pública Municipal. Empresa esta de capitais integralmente 
públicos, a que foi cometida exploração e gestão dos Balneários Termais. Em sede de 
profissionalização da gestão e de modernização e sofisticação da exploração, tratou-se de uma 
opção coroada de sucesso, que permitiu tomar consciência, ainda mais agudamente, da 
necessidade de promover uma qualificação do parque termal e das formas da sua “gestão”. ---- 
Para responder às exigências desta profunda mudança do sector termal nacional e 
internacional, a experiência empresarial da Termalistur mostrou, ainda assim, que carece de 
ser aprofundada. Na verdade, a confluência dos grandes grupos económicos nas chamadas 
“indústrias” da saúde e do turismo, lança reptos a que a capacidade económica, financeira e de 
know-how de uma empresa puramente pública não pode isoladamente responder. --------------- 
Daí que o Município, através dos seus órgãos competentes e por via da informação detida pela 
Termalistur, tenha ponderado a transmissão de uma participação do capital social desta 
empresa municipal que não ultrapasse os 49%. Com efeito, uma entrada de entidades do 
sector privado em 49% do capital maximiza o potencial e valor acrescentado da empresa e da 
sua actividade, sem pôr em causa a primazia do domínio público na respectiva gestão, e, claro 
está, a prevalência do interesse municipal. A necessidade de sofisticar a gestão, de reforçar a 
capacidade de investimento e de aumentar a rentabilidade da actividade justificam a alienação 
de 49% do capital social da empresa. --------------------------------------------------------------------- 
Na verdade, sobre todos os órgãos públicos recai o imperativo de maximizar a eficácia e 
eficiência dos respectivos serviços e empresas, aí incluídas as empresas municipais (ainda que 
– e também porque – dedicadas a actividades que não integram o núcleo essencial das 
atribuições autárquicas – como é o caso da actividade termal).  Mais ainda, acrescem a este 
princípio genérico os princípios de gestão consagrados no artigo 29º do diploma que regula as 
empresas municipais (Decreto-Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto), segundo os quais a gestão 
destas empresas devem articular-se com os objectivos prosseguidos pelas respectivas 
entidades públicas participantes, visando a promoção do desenvolvimento local e regional e 
assegurando a sua viabilidade económica e equilíbrio financeiro.------------------------------------ 
Não se pretende portanto, sublinhe-se, a constituição de nenhuma sociedade privada ou de 
direito privado – que assumiria a forma de sociedade anónima, nos termos da lei citada. Visa-
se, isso sim, a “transformação” da referida empresa pública municipal numa empresa dita 
mista ou de capitais maioritariamente públicos. --------------------------------------------------------- 
Está em causa, note-se, a exploração económica em regime de associação de uma actividade 
privada de gestão de uma concessão, em que se visa a optimização de meios e a maximização 
da rentabilidade. Não subsiste, por conseguinte, qualquer relação jurídica que possamos 
apelidar de jurídico-administrativa, mas tão-só e apenas um estrito fenómeno societário para a 
exploração de um interesse comum. Nesta conformidade, não intercede qualquer imposição 
legal de concurso público para proceder a esta alienação e à escolha do respectivo adquirente, 
nos termos do Dec.-Lei n.º 58/98 (e, bem assim, da legislação que o projecta substituir). -------  
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A isto acresce que o domínio e o exercício da actividade em causa se mantém na esfera do 
ente público, muito embora o capital social se venha a repartir por um sócio privado, que 
deterá uma posição sempre minoritária. ------------------------------------------------------------------ 
Não estando aqui em causa um extravasar do objecto inicial da concessão da actividade, uma 
qualquer relação jurídica administrativa ou sequer uma transferência (ou exercício) de poderes 
públicos de autoridade a uma entidade privada, nada na lei impõe ou reclama a exigência de 
concurso público para realizar a dita operação.---------------------------------------------------------- 
Assim, à luz desta especificidade que é o sucesso e eficiência da gestão passada da 
Termalistur e à luz do conhecimento, do know-how e da experiência adquiridos mediante um 
grande esforço de gestão e de investimento, a Câmara Municipal entende que a Termalistur 
deve maximizar e proteger estes activos. -----------------------------------------------------------------  
Tendo em conta esta percepção, e aproveitando o conhecimento directo e específico das 
circunstâncias resultante da operação de alienação do parque termal, foi solicitado à 
consultora KPMG que se pronunciasse sobre a o valor daquela participação de 49% da 
Termalistur e sobre os demais requisitos da referida operação. ---------------------------------------  
Assim, à luz do exposto e nos termos da análise apresentada por esta entidade, interessará à 
Câmara encontrar um parceiro que, (1) operando fora do circuito da actividade termal, e por 
conseguinte não representando para a Câmara os custos do aporte de um know-how que já 
existe, nem o risco da perda da preponderância da Termalistur no mercado, por força deste 
mesmo know-how, (2) seja dotado de capacidade financeira adequada para fazer face a 
projectos futuros; (3) apresente um projecto de dinamização e de desenvolvimento adequados; 
e (4) submeta uma proposta financeira que se inclua dentro do intervalo de valores obtido no 
estudo económico elaborado pela KPMG para o efeito.----------------------------------------------- 
Ter-se-á ainda em conta o carácter intuito personae da relação em causa, por se exigir deste 
parceiro a manutenção de uma relação societária duradoura, e a ser desenvolvida em 
constante interacção com este município, que assente numa base de confiança e permita a 
continuidade de uma gestão independente no âmbito do sector termal. ----------------------------- 
Conforme também descrito naquele estudo, a Sociedade Patris Capital, Sociedade de Capital 
de Risco, S.A., apresentou uma proposta segundo a qual se predispõe a adquirir 49% do 
capital social da Termalistur, mediante o pagamento de 1.000.000 euros e o aumento do 
capital social desta Empresa Municipal no valor de 500.000 euros.---------------------------------- 
Estamos perante uma entidade financeira que comporta uma garantia grande de independência 
face à actividade termal e à concorrência existente no mercado, tendo simultaneamente uma 
evidente capacidade de desenvolvimento futuro. Mais ainda, esta entidade apresentou um 
projecto de dinamização e de desenvolvimento das Termas de São Pedro do Sul passível de 
impulsionar a actividade nos exactos termos pretendidos e conforme se constatou ser crucial 
no momento, bem como uma proposta financeira que vai ao encontro dos intervalos de 
valores resultantes do estudo financeiro previamente elaborado pela KPMG. Finalmente, trará 
ainda esta entidade, no entender da Câmara Municipal, uma grande mais valia ao nível da 
gestão da Termalistur, pela sua natureza e função.------------------------------------------------------ 
A Câmara entende portanto ser a venda de 49% da Termalistur à Patris Capital uma medida 
não apenas necessária, mas que visa a promoção do desenvolvimento local e regional, 
assegurando a sua viabilidade económica e equilíbrio financeiro, pelo que delibera a sua 
venda nos termos expostos, à sociedade acima identificada.”----------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO Nº 669/06 - 1.6 - CONSTRUÇÃO DE UMA ZONA DE 
ACAMPAMENTO NO LUGAR DE COVAS DO MONTE, FREGUESIA D E COVAS 
DO RIO: -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do abaixo assinado 
que solicita a inviabilização da construção de uma zona de acampamento junto às habitações, 
na aldeia de Covas do Monte, freguesia de Covas do Rio.---------------------------------------------   
Os Vereadores do Partido Socialista manifestaram a sua estranheza pelo facto de não ser 
identificado o promotor do empreendimento, devendo a questão ser analisada em sede de 
processo de licenciamento. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 670/06 - 1.7 - FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DE PASSAGEM PARA 2007: --------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação da Directora do 
Departamento de Administração Geral referente ao assunto supra referido, datada de 
30/10/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, fixando assim a referida taxa em 
0,25%. Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, remeter a presente 
deliberação à necessária aprovação da Assembleia Municipal.. -------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO Nº 671/06 - 21.1 - CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO 
PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE ENCARREGADO GERAL – CARGO DE 
CHEFIA DE PESSOAL OPERÁRIO – 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 672/06 - 21.2 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO PARA LANÇAMENTO DE FOGUETES, NO LUGAR DE S ANTA 
BÁRBARA, FREGUESIA DE SUL, APRESENTADO POR ANTÓNIO PAIVA 
FERREIRA: ------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da Licença Especial de 
Ruído a António Paiva Ferreira, para lançamento de foguetes, no lugar de Santa Bárbara, 
freguesia de Sul, com início no dia 2/12/2006 às 19h00 e termo às 19h30m do mesmo dia, no 
dia 3/12/2006 com início às 12h30m e termo às 13h00 do mesmo dia, devendo como medida 
de prevenção, ser anexada fotocópia da licença emitida pela Guarda Nacional Republicana de 
S. Pedro do Sul, nos termos da informação da Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, 
datada de 25/10/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 673/06 - 21.3 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DA “DISCOTECA ACT”, APRESENTADO POR “ ACTIER, 
LDA”: ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Foi presente todo o processo referente ao pedido em epígrafe, nomeadamente, o parecer da 
Junta de Freguesia de Várzea, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, deferir 
o pedido de alargamento do horário de funcionamento, passando o encerramento da 
“Discoteca Act”a ser efectuado às 06h00m. ------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO Nº 674/06 - 21.4 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE JOGOS PARA OS MESES DE AGOSTO, 
SETEMBRO E OUTUBRO, APRESENTADO POR NUNO MIGUEL BOL OTO 
CARDOSO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente todo o processo referente ao pedido supra identificado, nomeadamente 
informação da Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, datada de 24/10/2006, que aqui se 
dá por integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com a mesma, arquivando o pedido em questão, dado já se encontrar prejudicado. -- 
DELIBERAÇÃO Nº 675/06 - 21.5 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE JOGOS, APRESENTADO POR NUNO 
MIGUEL BOLOTO CARDOSO:----------------------------- ------------------------------------------ 
Foi presente todo o processo referente ao pedido em epígrafe, nomeadamente, os pareceres da 
Junta de Freguesia de São Pedro do Sul e do Sindicato dos Trabalhadores do Sector da 
Hotelaria, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, indeferir o mesmo, 
mantendo deste modo o horário de encerramento às 24h00, uma vez que se encontra 
localizado numa zona residencial, o sentido da presente deliberação deverá ser notificado ao 
requerente em sede de audiência prévia convertendo-se em definitivo na ausência de resposta. 
Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, tomar a mesma posição em 
relação a todos os salões de jogos que se situem em zonas residenciais. ---------------------------- 
 

31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

DELIBERAÇÃO Nº 676/06 - 31.1 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DA QUINTA 
DE VÁRZEA – DISCUSSÃO PÚBLICA: --------------------- --------------------------------------- 
Analisado o processo referente ao assunto supra referido, nomeadamente informação nº 
777/2006 – VF datada de 30/10/2006, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a discussão pública a alteração da área de 
implantação de 125m2  para 179m2  do lote nº 42 do loteamento da Quinta de Várzea, sito no 
lugar e freguesia de Várzea. --------------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO Nº 677/06 - 31.2 - APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO DA 
ESTAÇÃO, APRESENTADO POR ALBERTO TAVARES DA FONSECA:---------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Loteamento supra mencionado, 
nos termos da informação datada de 03/11/06 do Chefe de Divisão de Empreitadas e 
Projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos 
 

32 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

DELIBERAÇÃO Nº 678/06 - 32.1 - DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTES AO 
CONSUMO DOS MESES DE ABRIL/MAIO/06 (TURNO 1 E 2) - COBRANÇA 
COERCIVA:------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores 
em débito referentes ao consumo de água nos meses de Abril e Maio de 2006 (turnos 1 e 2), 
nos termos da informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, datada de 24/10/2006, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida.----------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO Nº 679/06 - 32.2 - ILUMINAÇÃO EXTERIOR DA TORRE DA 
IGREJA NO LUGAR DAS TERMAS, FREGUESIA DE VÁRZEA: --- ----------------------- 
Foi presente o processo referente ao pedido de iluminação exterior da torre da Igreja, nas 
Termas, nomeadamente, informação dos Serviços datada de 12/10/206, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e com a qual a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 
concordar, autorizando a efectivação da despesa, de acordo com orçamento apresentado.------- 
 

4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 680/06 - 4.1 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 
DIRECÇÃO DA UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE: ---------- -------------------------- 
Analisado o pedido em referência, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder 
o solicitado nos pontos 5.1, 5.2 e 5.3 do ofício da Direcção da União Desportiva, datado de 
24/10/2006, com excepção do ponto 5.4, referente ao preçário, em que será praticado o 
estabelecido no Regulamento de Utilização do Complexo Desportivo Municipal. Mais 
deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade dever o presente apoio ser 
apreciado anualmente.---------------------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO Nº 681/06 - 4.2 - PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE 
CONCERTO NO CINE-TEATRO, APRESENTADO PELO ALAFUM- G RUPO DE 
CANTARES DE LAFÕES: -------------------------------- ---------------------------------------------- 
Analisada a proposta apresentada pelo Alafum – Grupo de Cantares de Lafões, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade concordar com a mesma, autorizando a realização de 
um concerto no Cine – Teatro de São Pedro do Sul no dia 8 de Dezembro do corrente ano, 
assumindo um cachet de 300,00€ (Trezentos euros) para fazer face a despesas inerentes à 
consecução do espectáculo. 
DELIBERAÇÃO Nº 682/06 - 4.3 - PEDIDO DE PATROCÍNIO PARA A EDIÇÃO DA 
OBRA “ASCENDÊNCIA E DESCENDÊNCIA DOS 1ºS MARQUESES, CONDES E 
VISCONDES DE RERIZ”, APRESENTADO PELA UNIVERSIDADE LUSÓFONA 
DO PORTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não satisfazer o solicitado pela 
Universidade Lusófona do Porto, por não ser oportuno. ----------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 683/06 - 4.4 - PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE 
VIAGEM A TAIZÉ – FRANÇA, APRESENTADO PELA ESCOLA SE CUNDÁRIA DE 
SÃO PEDRO DO SUL: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido em referência, e sob proposta do Vereador Prof. Rogério Duarte, a 
Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder um apoio no valor de 250,00€ 
(Duzentos e cinquenta euros) para a realização da viagem em questão, devendo no entanto, a 
verba ser usada de forma a proporcionar a participação de jovens carenciados. ------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 684/06 - 4.5 - PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO DE 
ALUNOS PARA ASSISTIREM À APRESENTAÇÃO DO ESPECTÁCUL O 
PEDAGÓGICO INTITULADO “HISTÓRIA DE PORTUGAL EM UMA HORA”, 
APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA 
TRAPA:--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e sob proposta do Vereador Prof. Rogério 
Duarte, apoiar a deslocação de alunos a Coimbra para assistirem à apresentação do 
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espectáculo identificado, isentando do pagamento de transporte os alunos apoiados pela acção 
social, caso o mesmo seja efectuado pelos serviços da Câmara Municipal.-------------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 685/06 - 4.6 - PEDIDO DE APOIO PARA GRAVAÇÃO DE 
MÚSICA POPULAR RELIGIOSA, APRESENTADO POR ISABEL SI LVESTRE E 
ANTÓNIO ALEXANDRINO: ------------------------------- -------------------------------------------- 
Analisado o pedido supra referido, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 
autorizar a utilização do espaço e órgão histórico da Igreja do Convento para a gravação de 
música popular religiosa e adquirir cd´s até ao valor de 500,00€. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO Nº 686/06 - 4.7 - CIRCUITOS DE TRANSPORTES ESCOLARES – 
ADJUDICAÇÃO: --------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Na sequência de proposta apresentada pelo Vereador Prof. Rogério Duarte, datada de 
19/10/2006, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar os seguintes circuitos 
de transporte escolar à “Empresa Guedes”, pelo valor unitário de 51,00€/dia, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, reportando-se ao início do ano lectivo: Escola Secundária de S. 
Pedro do Sul – Fermontelos/Vila Maior/Figueiredo de Alva todos os dias (dois autocarros às 
Quartas e Sextas-feiras); Escola Secundária de S. Pedro do Sul – Rio de Mel todos os dias 
(dois autocarros às Quartas-feiras); Escola Secundária de S. Pedro do Sul e E.B.I de Santa 
Cruz da Trapa – Manhouce todos os dias; Escola Secundária de São Pedro do Sul – Sul às 
Quartas e Sextas-feiras; E.B.I de Santa Cruz da Trapa – Covelo, Valadares, às Quartas, 
Quintas e Sextas-feiras; e Escola Secundária de São Pedro do Sul e E.B.I de Santa Cruz da 
Trapa – Covelo, Valadares, às Segundas e Terças-feiras.----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 687/06 - 4.8 - DIVERSOS PEDIDOS PARA APOIO NA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: ------------------------------- ------------------------------------------- 
Analisados todos os processos referentes ao assunto supra mencionado, e concordando com o 
teor das informações apresentadas pela Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar em 100% a alimentação de Beatriz 
Tavares de Almeida e Emanuel Tavares de Almeida, alunos do 1º CEB do Covelo e Jardim de 
Infância do Covelo, de João Manuel Santos Lopes e Gisela Alexandra Santos Marques, 
alunos do 1º CEB de Várzea e Jardim de Infância de Baiões, apoiados também em 100% no 
prolongamento do Jardim de Infância, de Mariana Cristina Campos Pinto, aluna do 1º CEB de 
Carvalhais, de Andreia Alves Pinto e Márcio Alves Pinto, alunos do 1º CEB de Serrazes; e 
bem assim, apoiar a aluna Marta Alexandra Santos Marques Figueiredo do 1º CEB de 
Oliveira, freguesia de Sul, devendo a mesma ser posicionada no escalão 1 e, apoiar Gonçalo 
José Pinho Carvalho e Tatiana Carolina Pinho Carvalho, alunos do 1º CEB e do Jardim de 
Infância das Termas, freguesia de Várzea, devendo a criança que frequenta o Jardim de 
Infância ser integrada no escalão 1 e a que frequenta a Escola Básica ser apoiada em 50% do 
valor da alimentação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO Nº 688/06 - 4.9 - REAVALIAÇÃO DO PROCESSO  Nº 150/06 DE 
APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:----------------------- -------------------------------------- 
Analisado o processo referente ao assunto supra mencionado, e concordando com o teor da 
informação apresentada pela Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, Câmara 
Municipal, deliberou, por unanimidade, reavaliar o processo de João Pedro Oliveira, passando 
o apoio de 50%, concedido ao abrigo da deliberação de 29/09/2006, para 100%. -----------------  
DELIBERAÇÃO Nº 689/06 - 4.10 - RECTIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES Nº 
603/06 E 605/06 DE 25/09/2006: ------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base no teor das informações 
apresentadas pela Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, rectificar a deliberação nº 
603/06 de 25/09/2006, anexo VII, devendo o aluno Tiago António Almeida Soares, da Escola 
Básica de São Cristóvão de Lafões, ser apoiado em 50% do valor da alimentação, e bem 
assim, rectificar a deliberação nº 605/06, de 25/09/2006, anexo V, devendo o pedido de apoio 
do aluno Francisco Peixeiro Figueiral, da Escola Básica de Vila Maior ser indeferido, . ---------    
DELIBERAÇÃO Nº 690/06 - 4.11 - PEDIDO DE APOIO AO TRANSPORTE 
ESCOLAR: ------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
Analisado o presente processo, e concordando com o teor da informação apresentada pela 
Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, apoiar em 50%, o transporte de Marisa Mendes de Almeida, aluna da Escola 
Secundária de São Pedro do Sul. -------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 691/06 - 4.12 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO, 
APRESENTADO POR JOÃO FERREIRA DE CASTRO:--------------------------------------- 
Foi presente o processo referente ao pedido supra mencionado, nomeadamente informação da 
Divisão de Cultura, Desporto e Acção Social, datada de 27/10/2006, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e com a qual a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade 
concordar, devendo os Serviços Técnicos da Câmara Municipal elaborarem o projecto para 
regularização da construção da habitação de João Ferreira de Castro. ------------------------------- 
DELIBERAÇÃO Nº 692/06 - 4.13 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS 
COLECTIVIDADES DESPORTIVAS PARA A ÉPOCA 2006/2007: -------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a relação dos subsídios a atribuir às 
colectividades desportivas para a época de 2006/2007, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os 
membros do Executivo, ficando a constituir o anexo VI da presente acta. O Vereador Sr. José 
Duque referiu que era da opinião de que ao serem atribuídos subsídios os clubes, estes 
deveriam apresentar plano de actividades e as contas de gerência devidamente aprovadas 
pelos clubes para se ter conhecimento da aplicação do dinheiro atribuído. Concordando, o Sr. 
Presidente da Câmara, propôs que futuramente os clubes apresentassem as actas das 
Assembleias Gerais, nas quais fossem aprovadas as respectivas contas ---------------------------- 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 18h00m  horas, 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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