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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2006 
Aos vinte e três dias do mês de Janeiro do ano de 2006, reuniu ordinariamente no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, sob a presidência do Sr. Dr. António 
Carlos Ferreira Rodrigues de Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e com a presença dos 
Vereadores Engº Vítor Manuel Coelho Barros, Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Prof. 
Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Drª Maria de Fátima Duarte Almeida Pinho, Dr. Francisco 
José de Matos e Prof. Rogério Fernandes Duarte. 
 

ABERTURA 
 
Verificada a existência de quorum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 15 horas 
e 10 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Sr. Vereador Engº Vítor Barros perguntou se já 
tinha sido tomada alguma providência relativamente às descargas efectuadas pela empresa 
Avilafões  para o regadio de Negrelos, dado tratar-se de uma questão que já tinha sido levantada 
há algum tempo e que ainda não tinha resolução. O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu 
que apesar das descargas serem feitas no concelho de Vouzela, todas as autarquias tinham que ser 
porta-vozes destas irregularidades que afectavam o rio em toda a sua extensão, embora a 
fiscalização destas situações seja efectuada pelo Ministério do Ambiente. Por fim, esclareceu que 
realmente o assunto já estava entregue àquele Ministério, se bem que sejam problemas que não se 
resolvem de um momento para o outro, dado tratar-se de uma irregularidade permanente. O Sr. 
Vereador Engº Vítor Barros pediu também esclarecimentos sobre os concursos externos de 
ingresso para os quadros da Termalistur que tinham decorrido há relativamente pouco tempo, já 
que lhe foi dito que se verificou algum favorecimento político naqueles ingressos. Assim, para 
poder esclarecer as pessoas, pedia à Câmara Municipal ou à Administração da Empresa Municipal 
que lhe fossem facultados dados objectivos quanto à listagem de pessoal, categorias , antiguidades 
e os critérios de selecção que houve para a entrada de pessoal naqueles quadros. O Sr. Presidente 
da Câmara Municipal explicou que não se tinha verificado qualquer favorecimento político, e que 
iria fornecer o solicitado. 
 
Dado tratar-se da última reunião do mês, procedeu-se de seguida à audição do público presente, 
tendo-se tomado as seguintes deliberações:  
 
DELIBERAÇÃO Nº 138/06 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ÁGUAS 
FRIAS/HERDEIROS DO REGADIO DA RIBEIRA DE AMARANTE: Estiveram presentes 
os representantes dos herdeiros do regadio da Ribeira de Amarante, bem como o Engº César 
Lopes, em representação da empresa responsável pela construção da barragem, Hidrocentrais 
Reunidas, Lda, tendo este sugerido, na sequência  de queixas de falta de água por parte dos 
regantes, que, de imediato, se abrisse gradualmente a comporta, de modo a deixar passar a água 
até satisfazer os regantes com o caudal. O Sr. Vereador Engº Vítor Barros, propôs que se 
constituísse uma comissão de acompanhamento permanente de maneira a que se possa encontrar 
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uma solução para esta questão, tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal proposto que esta 
fosse constituída pelo Engenheiro responsável da empresa, pelo representante dos regantes, pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Sul e pelo Sr. Vereador Dr. Francisco Matos. O Engº César 
Lopes referiu, ainda, que irá dar indicações ao operador da central para aumentar o caudal durante 
uma semana e, no final do próximo mês a nova metodologia será reavaliada pela comissão 
constituída, de maneira a que a empresa não tenha prejuízos e os interesses dos regantes sejam 
salvaguardados, trazendo-se novamente o assunto à reunião da Câmara Municipal, caso seja 
necessário. 

 
ACTA 

 
DELIBERAÇÃO Nº 139/06 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 09 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 140/06 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 20 DE 
JANEIRO 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: 758.917,01€ (Setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezassete 
euros e um cêntimo); 
- Operações de Tesouraria: 1.072.306,94€ (Um milhão, setenta e dois mil, trezentos e seis euros e 
noventa e quatro cêntimos);  
DELIBERAÇÃO Nº 141/06 - 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 04 folhas, a qual importa da forma que a 
seguir se indica: no período de 09 a 20 de Janeiro de 2006, em 513.586,80€ (Quinhentos e treze 
mil, quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) de operações orçamentais e em 
65.491,79€ (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um euros e setenta e nove 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 09 a 20 de Janeiro 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 09 a 20 de Janeiro 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; 
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- 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 09 a 
20 de Janeiro 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 09 a 20 de Janeiro 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 (6 a 12) e utilização (4 a 10); Na Secção de Serviços 
Urbanos: Renovação de cartões de Vendedor Ambulante (116) e  Licenças de Cemitério (154); 
- 1.2.6 – Tomar conhecimento dos despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datados de 
11 e 13/01/2006, que determinaram a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de sete meses, com Pedro Miguel Dias Almeida, como Técnico Profissional de 2ª 
Classe – Área de Informática, e com Florbela Bastos Silva Ferreira Campos, como Auxiliar 
Administrativo; 
-1.2.7 - Tomar conhecimento dos despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datados de 
03 e 13/01/2006, que determinaram a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de um mês, com Elisabete Ribeiro Fernandes Morujão e Maria Alice Soares 
Fernandes, como Auxiliares da Acção Educativa; 
- 1.2.8 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/12/2005, que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Américo Luís Guedes de Albuquerque, pelo 
prazo de dois meses e quinze dias, com início em 31/12/2005 e termo em 14/03/2006, conforme 
previsto na Portaria nº 192/96, de 30/05, no âmbito do Programa “Animar a Escola”de modo a 
desenvolverem actividades na área musical e educação física nas escolas básicas do concelho, 
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;   
- 1.2.9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/12/2005, que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Fernando Jorge Pereira Negrão e Marco 
Carlos Rodrigues Ferreira, pelo prazo de seis meses, com início em 31/12/2006 e termo em 
30/06/2006, conforme previsto na Portaria nº 192/96, de 30/05, no âmbito do Programa “Animar a 
Escola”de modo a desenvolverem actividades na área musical e educação física nas escolas 
básicas do concelho, 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;   
- 1.2.10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/12/2005, que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Maria Florbela Ferreira Gomes, pelo prazo 
de seis meses, com início em 31/12/2005 e termo em 30/06/2006, conforme previsto na Portaria nº 
192/96, de 30/05, no âmbito do Programa “Ser Criança” para acompanhamento de crianças e 
jovens com dificuldades de aprendizagem, 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;   
- 1.2.11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/12/2005, que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Pedro Dias de Vasconcelos Soares, pelo 
prazo de seis meses, com início em 31/12/2005 e termo em 30/06/2006, conforme previsto na 
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Portaria nº 192/96, de 30/05, no âmbito do desenvolvimento cultural e turístico na área do 
Município e actividades inseridas no Programa “Progride”, 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;   
- 1.2.12 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
05/01/2006 que, atendendo às necessidades dos serviços por forma a dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos, nomeadamente garantir o desempenho da actividade correspondente à 
categoria de Técnico Superior de 2ª Classe – Engª Civil, na Divisão de Empreitadas e Projectos, e 
de momento não serem suficientes os funcionários do quadro, determinou a renovação do contrato 
de trabalho de Maria Carmo Ferreira Soares, pelo prazo de seis meses, nos termos previstos no nº 
1 do artigo 10º da Lei nº 23/04, de 22/06, conjugado com o disposto no artigo 140º do Código do 
Trabalho; 
- 1.2.13 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
05/01/2006 que, atendendo às necessidades dos serviços por forma a dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos, nomeadamente garantir o desempenho da actividade correspondente à 
categoria de Mecânico – Operário Altamente Qualificado nos serviços de apoio mecânico da 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos, e de momento não serem suficientes os funcionários do 
quadro, determinou a renovação do contrato de trabalho de Jorge Manuel Bastos Lima, pelo prazo 
de dezoito meses, nos termos previstos no nº 1 do artigo 10º da Lei nº 23/04, de 22/06, conjugado 
com o disposto no nº 3 do artigo 140º do Código do Trabalho; 
- 1.2.14 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
05/01/2006 que, atendendo às necessidades dos serviços por forma a dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos, nomeadamente garantir o desempenho da actividade correspondente à 
categoria de Ajudante de Serralheiro, nos serviços de serralharia das oficinas da Divisão de Obras 
e Serviços Urbanos, e de momento não serem suficientes os funcionários do quadro, determinou a 
renovação do contrato de trabalho de Marco Paulo Lopes Ferreira, pelo prazo de seis meses, nos 
termos previstos no nº 1 do artigo 10º da Lei nº 23/04, de 22/06, conjugado com o disposto no 
artigo 140º do Código do Trabalho; 
- 1.2.15 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/12/2005 que, 
atendendo à necessidade de prorrogação do prazo do estágio profissional do Técnico de 
Informação de BAD, com vista a dar continuidade ao plano inicialmente proposto na área 
funcional de Biblioteca Municipal, e tendo já sido aprovada a candidatura pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, determinou a celebração do contrato de formação, a iniciar em 
01/01/2006, pelo período de três meses, com Rui Paulino Figueiredo Gaspar, como Técnico de 
Informação de BAD-nível II, tendo como orientador de estágio Isabel Maria Correia Dias da Silva 
Almeida e Costa, Técnica Superior de Biblioteca e Documentação -1ª Classe, autorizando para o 
efeito, o pagamento das despesas inerentes a tal estágio, cujos custos constam da candidatura, 
nomeadamente o seguro de acidentes de trabalho;   
- 1.2.16 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo de Maria Isabel Ribeiro Alves, com a categoria de Jardineiro, a prestar serviços na Divisão 
de Planeamento e Gestão Urbanística, para produzir efeitos a partir de 06/01/2006, por motivos de 
tomada de posse em lugar do quadro da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, havendo lugar ao 
recebimento dos correspondentes duodécimos do subsídio de férias, que tiver direito; 
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- 1.2.17 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo de Pedro Miguel Pereira Loureiro, com a categoria de Jardineiro, a prestar serviços na 
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, para produzir efeitos a partir de 06/01/2006, por 
motivos de tomada de posse em lugar do quadro da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, 
havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do subsídio de férias, que tiver 
direito; 
- 1.2.18 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo de José Carlos Gonçalves Almeida, com a categoria de Trolha, a prestar serviços na Divisão 
de Obras e serviços Urbanos, para produzir efeitos a partir de 06/01/2006, por motivos de tomada 
de posse em lugar do quadro da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, havendo lugar ao 
recebimento dos correspondentes duodécimos do subsídio de férias, que tiver direito; 
- 1.2.19 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 11/01/2006, que 
autorizou o alargamento do horário de encerramento no estabelecimento de restauração “Costa do 
Sol”, localizado no Bairro de Santa Luzia, freguesia de Várzea, das 02h00m às 04h00m, do dia 13 
de Janeiro para o dia 14 do mesmo mês, para realização de um torneio de sueca. 
- 1.2.20 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68º da Lei nº 169/99, de 
18/09, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que isentou o Circo 
Americano do pagamento das taxas agravadas referentes à licença de recinto itinerante; 
- 1.2.21 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68º 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 a Alfredo Castanheira, para actuação do Circo Americano, no Largo da 
Feira, freguesia de São Pedro do Sul, com início no dia 20/01/2006, às 21h30m e termo às 
23h00m; no dia 21/01/2006, com início às 21h30m e termo às 23h00m e no dia 22/01/2006, com 
início às 21h30m e termo às 23h00m. 
- 1.2.22 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68º 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 a João Ricardo Rodrigues Páscoa, para realização de arraial, no lugar de 
Goja, freguesia de Vila Maior, com início no dia 22/01/2006, às 13h00m e termo no dia 
23/01/2006 à 01h00m;  
- 1.2.23 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68º 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 a João Carlos Ferreira Mões, para lançamento de foguetes, no Lugar de 
Goja, freguesia de Vila Maior, com início no dia 22/01/2006, às 08h00m e termo às 13h00m,;  
- 1.2.24 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/01/2006, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68º da Lei nº 169/99, de 
18/09, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01, que autorizou a isenção do 
pagamento da licença de ocupação do terrado, pelo Circo Americano, e bem assim a isenção do 
pagamento da taxa referente ao consumo de água efectuado naquele período; 
- 1.2.25 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16/01/2006, 
que, determinou que, por razões de Tesouraria, a entrada de numerário referente ao aumento do 
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Capital Social da “Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul E.M.”, determinado por deliberação 
camarária de 27/12/2005, deverá ser efectuada desde já em 50%, sendo os restantes 50% 
realizados, impreterivelmente, no prazo de um ano sobre a primeira entrega; 
- 1.2.26 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16/01/2006, 
que, no âmbito da participação deste Município no Projecto Waterwaysnet – Interreg III e 
atendendo à deliberação da Câmara Municipal nº 52/05, de 25/01/2005, autorizou um pagamento 
à ADDLAP-Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva, no valor de 
45.439,42€ (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), 
correspondente à da comparticipação deste Município, referente ao ano de 2006 e ao 
adiantamento de 17% do montante total programado para 2005; 
- 1.2.27 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
10/01/2006, exarado em comunicação da Associação Mutualista dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal referente às contas da festa de natal/2005 dos trabalhadores da Câmara Municipal, na 
sequência da deliberação nº 74/05, de 12/12/2005, determinando a atribuição do valor de 
13.770,10€ (Treze mil, setecentos e setenta euros e dez cêntimos); 
DELIBERAÇÃO Nº 142/06 - 1.3 - PARCERIA/2006 ABAE/MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA ECO-ESCOLAS: Foi presente oficio da Associação Bandeira Azul da 
Europa no qual propõem à Câmara Municipal parceria no âmbito do Programa Eco-Escolas, e 
bem assim informação do Gabinete Técnico Florestal, datada de 03/01/2006, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade concordar 
com a parceria nos termos propostos, contribuindo a Autarquia com 20 € por cada escola inscrita.   
 

31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 143/06 - 31.1 - LOTEAMENTO URBANO SITO EM SANTA LUZIA – 
FREGUESIA DE VÁRZEA, DE CLEMER INDÚSTRIA DE CIMENTO, LDA.  
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO APRESENTADA POR ALFREDO GASPAR PINTO 
CORREIA  - RECLAMAÇÃO – RELATÓRIO/ DOSSIER: Foi presente o processo referente 
ao assunto supra referenciado, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade manter o 
mesmo pendente até à próxima reunião pública da Câmara Municipal, uma vez que alguns 
Vereadores mostraram interesse em deslocar-se ao local. 
DELIBERAÇÃO Nº 144/06 - 31.2 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO URBANO, SITA 
NA QUINTA DA  CARAVELA, S. PEDRO DO SUL, APRESENTADA POR  ARMINDA 
JESUS ESTEVES: Analisado o processo em referência, e bem assim a informação da Arquitecta 
Ana Carriço, datada de 03/10/205, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade concordar com a mesma, aceitando as alterações propostas 
pela requerente. 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

DELIBERAÇÃO Nº 145/06 – 32.1 - EXPOSIÇÃO SOBRE O CONSUMO EXAGERADO 
DE ÁGUA DOS MESES JUNHO/JULHO DE 2005, APRESENTADO POR MANUEL 
FERNANDO SANTOS ALMEIDA: Analisada a exposição supra referida, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe do valor correspondente ao consumo elevado de 
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água nos meses de Junho/Julho de 2005, devendo pagar o valor dos mesmos meses do ano 
anterior.   
DELIBERAÇÃO Nº 146/06 - 32.2 - EXPOSIÇÃO SOBRE O CONSUMO EXAGERADO 
DE ÁGUA APRESENTADO POR MARIA DE LURDES DE ALMEIDA MATOS: 
Analisada a exposição supra referida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a 
munícipe do valor correspondente ao consumo elevado de água, devendo pagar o valor dos 
mesmos meses do ano anterior.   
 

4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 147/06 - 4.1 - PEDIDO DE SUBSIDIO APRESENTADO PELA 
COORDENAÇÃO CONCELHIA DE S. PEDRO DO SUL DO ENSINO RECORRENTE  E 
EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR: Atento o pedido supra referido, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 600€ (Seiscentos euros) à 
Coordenação Concelhia de S. Pedro do Sul do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar. Mais 
deliberou, igualmente por unanimidade, facultar, dentro do possível, a utilização, de um 
computador pertencente ao Gabinete Técnico Florestal, bem como autorização para tirar mil 
fotocópias por mês. 

 
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:  
 

01 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 148/06 - 1.4 – REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO PÚBLICA – 
ALTERAÇÃO DA HORA: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade alterar a hora de 
início da reunião pública do mês de Fevereiro para às 10h00m no dia 27/2/2006. Todos os 
membros do executivo tiveram conhecimento desta alteração, ficando de imediato convocados 
para o efeito.  

 
21- DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO Nº 149/06 - 21.1- CONCURSO INTERNO DE ACESSO GERAL PARA 
PROVIMENTOS DE DOIS LUGARES DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALISTA 
– FISCAL MUNICIPAL – 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. 
 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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DELIBERAÇÃO Nº 150/06 - 32.1 - EXPOSIÇÃO SOBRE O CONSUMO EXAGERADO 
DE ÁGUA, APRESENTADO POR MARIA TERESA MARQUES TAVARES: Analisada a 
exposição supra referida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe do 
valor correspondente ao consumo elevado de água nos meses de Outubro/Novembro de 2005, 
devendo pagar o valor dos mesmos meses do ano anterior.   
 
 

4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº 151/06 – 4.1 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 
CIRCUITO MUNICIPAL DAS ESCOLAS DE NATAÇÃO, APRESENTADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO: Analisado o pedido em referência, 
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e com base na proposta do Sr. Vereador Prof. 
Adriano Azevedo, atribuir 1000€ (mil euros) para fazer face a algumas despesas tidas com o 
evento mencionado, ficando o restante a cargo da Associação de Educação Física e Desporto. 
DELIBERAÇÃO Nº 152/06 - 4.2 –  PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA 
PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO JOGOS DA AMIZADE – “DESPORTO QUE 
MODELOS?”: Foi presente informação do Técnico Superior de Educação Física, Dr. Rui 
Almeida, datada de 23/01/2006, sobre o assunto supra referido, tendo a Câmara Municipal 
deliberado, por unanimidade, suportar o custo da participação, de doze representantes das 
colectividades do concelho participantes nos VII Jogos da Amizade a 15€ cada, perfazendo um 
total de 180€, no seminário identificado a realizar no dia 28/01/2006 em Vila Nova de Paiva,  
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 17 horas e 05 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, 


