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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ O PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2006 
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 Sr. 
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, 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:  Vereadora Dr.ª Fátima Pinho questionou o Sr. 
Presidente sobre a exposição enviada pela Dr.ª Carmo Quintela quanto à sua rescisão de contrato 
de avença. A Dr.ª Fátima referiu ainda que, a área de Higiene e Segurança no Trabalho é uma área 
muito importante, que deve ser devidamente acautelada. De acordo com os dados apresentados 
pela Técnica Superior responsável pelos Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho, cujo 
contrato de avença agora termina, existem muitas dúvidas relativas a todo o processo, dúvidas que 
deveriam ser devidamente esclarecidas, no sentido de evitar uma situação de injustiça e que o 
normal funcionamento dos serviços seja posto em causa. O Sr. Presidente da Câmara esclareceu 
que existem duas técnicas com formação nessa área e que a pessoa em causa tinha uma avença 
com a Câmara Municipal para instituir o serviço de Higiene e Segurança no Trabalho, contrato 
esse que termina a qualquer momento com um pré-aviso de 60 dias. A partir do momento em que 
a Câmara Municipal possui técnicas do quadro de pessoal habilitadas para o efeito, é óbvio que a 
Câmara Municipal dever-se-á pronunciar sobre a sua continuidade. Mais informou o Sr. 
Presidente que ainda estava à espera do parecer que foi solicitado à CCDRC sobre esta questão 
para, posteriormente trazer novamente o assunto à reunião da Câmara. 
Relativamente ao Cine-Teatro, o Vereador Sr. José Duque solicitou esclarecimentos quanto a um 
piano antigo que ali existia, tendo o Sr. Presidente informado que, à data de entrada nesta Câmara 
Municipal, ano de 2002, esse piano já não se encontrava no Cine-Teatro. O Vereador Prof. 
Adriano Azevedo informou ainda que solicitou aos serviços para averiguarem quanto ao seu 
paradeiro mas, não lhe foram dadas quaisquer pistas. Mais informou que, foi encontrada nas 
fundações do Cine-Teatro a teia desmontada e completamente irrecuperável. Quanto às cadeiras 
foram depositadas num armazém e posteriormente restauradas. O Sr. Presidente da Câmara 
Municipal referiu ainda que não queria levantar suspeitas que os seus antecessores tenham sido 
responsáveis, até porque, quando foi adquirido o Cine-Teatro, este esteve durante algum tempo 
nas mãos de um particular. 
A Dra. Fátima Pinho solicitou ainda informação quanto aos custos dos Boletins Municipais 
distribuídos na altura das eleições, uma vez que lhe foi entregue informação sobre 9.000 
exemplares quando, sabia que tinham sido distribuídos 11.000. O Sr. Presidente esclareceu que, a 
Termalistur distribuiu cerca de 2000 exemplares pelos aquistas. 
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De seguida o Vereador Sr. José Duque referiu a falta de iluminação na ponte sobre o Rio Vouga, 
junto à fonte de S. Martinho e, no passadiço junto ao Hotel Vouga, o que causa algumas 
dificuldades aos aquistas que por ali circulam. O Sr. Presidente esclareceu que, era uma 
deficiência da obra que ainda não se tinha colmatado mas, que se estava a tentar fazê-lo.   
Dado tratar-se da última reunião do mês, é de referir que não se procedeu à audição do público, 
em virtude de não ter estado presente. 
 

ACTA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 290/06 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA DO 
DIA 10 DE ABRIL DE 2006 E ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDI NÁRIA DE 12 DE 
ABRIL DE 2006: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar a acta da reunião de 10 de 
Abril com uma abstenção do Sr. Vereador José Duque por, nesta data, ainda não fazer parte do 
Executivo, mais deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião de 12 de Abril, com 
dispensa da sua leitura, em virtude do texto das mesmas haver sido distribuído por todos os 
membros do Executivo. 
 

1 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

DELIBERAÇÃO Nº  291/06 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 21 DE 
ABRIL DE 2006: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação 
dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: 
- Operações Orçamentais: 402.947,48€ (Quatrocentos e dois mil, novecentos e quarenta e sete 
euros e quarenta e oito cêntimos);  
- Operações de Tesouraria: 1.069.943,51€ (Um milhão, sessenta e nove mil, novecentos e 
quarenta e três euros e cinquenta e um cêntimos); 
DELIBERAÇÃO Nº 292/06 - 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 10 a 21 de Abril de 2006, em 400.772,18€ (Quatrocentos mil, setecentos e 
setenta e dois euros e dezoito cêntimos) de operações orçamentais e em 71.356,18 (Setenta e um 
mil, trezentos e cinquenta e seis euros e dezoito 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 10 a 21 de Abril de 2006, ter a Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças emitido as licenças constantes da relação elaborada por aquela 
Secção, constituída por 01 folhas, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada 
por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente acta; 
- 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 10 a 21 de Abril de 2006, constantes da relação elaborada por aquela Secção, 
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constituída por 01 folhas, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por 
todos os membros do Executivo, ficando a constituir o Anexo III da presente acta; 
- 1.2.4 - Tomar conhecimento de, no período de 10 a 21 de Abril de 2006, terem as Secções que a 
seguir se indicam emitido as licenças nas quantidades que também a seguir se indicam: Na Secção 
de Obras e Urbanismo: Obras (61 a 68), Utilização (50 a 53), Publicidade (239 a 254), Ocupação 
da via pública - obras (04 a 05) e Ocupação da via pública (6); Na Secção de Serviços Urbanos: 
Concessão de cartões de Vendedor Ambulante (934), Licenças de Cemitério (931, 989) e 
Travessia/Ocupação de via pública com canos (925, 942, 945, 991); 
- 1.2.5 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
10/04/2006, que determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo 
prazo de sete meses, com Jorge Miguel Ferreira Silva, como Auxiliar Administrativo;  
- 1.2.6 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
10/04/2006, que determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo 
prazo de sete meses, com João Pedro Correia Lopes, como Auxiliar Administrativo; 
- 1.2.7 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
18/04/2006, que determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo 
prazo de dez dias, com Elisabete Ribeiro Fernandes Morujão, como Auxiliar de Acção Educativa; 
- 1.2.8 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/04/2006, que 
determinou a elaboração de acordo ocupacional com Maria Inês de Oliveira Martins, pelo prazo 
de seis meses, com início em 01/04/2006 e termo em 30/09/2006, conforme previsto na Portaria nº 
192/96, de 30/05, no âmbito da actividade funcional de Engenharia de Ambiente, no sector de 
águas e saneamento da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, autorizando para o efeito, o 
pagamento de despesas inerentes a tal actividade, cujos custos constam do programa ocupacional, 
nomeadamente, subsídio de refeição, subsídio de deslocação e seguro de acidentes pessoais; 
- 1.2.9 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato de avença com Maria de 
Lurdes da Silva Alves Ribeiro Dias, como professora do Ensino de Inglês, para produzir efeitos a 
26/05/2006, por motivos de licença de maternidade; 
- 1.2.10 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/04/2006, 
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 segunda 
alteração ao Orçamento do ano de 2006, a qual importa, tanto em reforços como anulações, em 
121.000,00€ e, aprovou a primeira alteração às Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de 
Investimentos do ano de 2006, a qual importa em 9.000,00€ de anulações; 
- 1.2.11 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/04/2006, que 
autorizou ao Sr. Arlindo de Almeida Rodrigues Lopes, o alargamento de horário de encerramento 
do estabelecimento de restauração “Costa do Sol”, localizado no Bairro Santa Luzia, freguesia de 
Várzea, das 02h00m às 04h00m, do dia 22/04/2006, para realização de um torneio de sueca; 
- 1.2.12 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 13/04/2006, 
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 autorizou a emissão de 
Licença Especial de Ruído ao Sr. Joaquim Jorge Coelho Fernandes, para realização de baile, no 
lugar de Cimo da Lage, freguesia de Baiões, com início no dia 17/04/2006 às 21h30m, e termo no 
dia 18/04/2006, às 02h00m; 
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- 1.2.13 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 20/04/2006, que 
adjudicou a execução da Empreitada de Rectificação da Estrada Municipal 607-1 de Baiões, à 
firma “Construções Carlos Pinho, Lda”, pelo montante de 290.805,23€ (Duzentos e noventa mil, 
oitocentos e cinco euros e vinte e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e com 
um prazo de 150 dias.    
 

31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
DELIBERAÇÃO Nº 293/06 - 31.1 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 
DAS CARTAS DO ORDENAMENTO E CONDICIONANTES E DA ENT RADA DO 
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR, AP RESENTADO 
PELA FÁBRICA DA IGREJA DE VALADARES: A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com a isenção das taxas supra referidas. 

 
33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS 

  
DELIBERAÇÃO Nº 294/06 – 33.1 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE 
BALNEÁRIO-CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO - ADJUDICAÇÃO-RECTIF ICAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO Nº 250/06 – 33.1 DE 27 DE MARÇO: Foi presente informação da Divisão de 
Empreitadas e Projectos nº 07/2006, datada de 28/03/2006 sobre o assunto supra referenciado, que 
aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com a mesma, rectificando-se a deliberação nº 250/06 – 33.1 de 27 de Março, no 
sentido de que o projecto de decisão final da referida adjudicação tende para que a obra seja 
adjudicada à firma “Somague – Engenharia, S.A.” pelo valor de 4.729.151,14€, para se efectuar a 
audiência prévia nos termos legais. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 295/06 – 33.2 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE 
BALNEÁRIO-CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO – ADJUDICAÇÃO:  Foi presente informação 
da Divisão de Empreitadas e Projectos nº 11/2006, datada de 20/04/2006 sobre o assunto supra 
referenciado, que aqui se dá por integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, 
por unanimidade, concordar com a mesma e com o teor da acta da Comissão de Análise das 
Propostas apresentadas para execução da empreitada identificada, adjudicando, depois de 
terminado o prazo da audiência prévia dos concorrentes, sem que houvesse qualquer reclamação, a 
execução da mesma à Firma “Somague – Engenharia, S.A., pelo montante de 4.729.151,14€ 
(Quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e um euros e catorze cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de 480 dias. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 296/06 – 33.3 - COMPLEXO DESPORTIVO DA PEDREIRA – OBRA 
– 1ª FASE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 6: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o auto de medição nº 6 da empreitada “Complexo Desportivo da Pedreira – Obra – 1ª 
fase”, adjudicada à firma “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.”, no valor de 35.067,14€ 
(Trinta e cinco mil, sessenta e sete euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa.   
 



Acta de 24-04-2006                                                                      Livro nº 39 
____________________                                                                      Fls. 69 
 
 
 
 

  

04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 297/06 – 4.1 - PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO A 
FRANÇA (THIVIERS), APRESENTADO PELO GRUPO DE DANÇAS  E CANTARES DE 
NORTE A SUL DE PORTUGAL: Analisado o pedido em referência, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500€ (Quinhentos euros). 
DELIBERAÇÃO Nº 298/06 – 4.2 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA 
DESLOCAÇÃO AO CONVENTO DE SÃO CRISTÓVÃO DE LAFÕES, APRESENTADO 
PELOS PADRES DA DIOCESE DE VISEU: Foi presente o pedido supra referido, tendo a 
Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, ceder um autocarro a título gratuito no dia 4 de 
Maio de corrente ano para assegurar o transporte dos requerentes ao Convento de São Cristóvão 
de Lafões. 
 Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
DELIBERAÇÃO Nº 299/06 – 4.3 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA 
ACTIVIDADE SÓCIO-CULTURAL, APRESENTADO PELA ASSOCIA ÇÃO “OS 
BAIRRISTAS DA LANDEIRA”:  Analisado o pedido em referência, e sob proposta do Vereador 
Prof. Rogério Duarte, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assegurar o transporte dos 
aquistas das Termas para a Landeira e regresso, nos dias 27 e 28 de Maio do corrente ano, e bem 
assim, deliberou, igualmente por unanimidade, apoiar a iniciativa com a atribuição de 500€ 
(Quinhentos euros). 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
 

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 300/06 – 1.3 - CANDIDATURA AO FUNDO FLORESTAL 
PERMANENTE NA ÁREA DA PREVENÇÃO E PROTECÇÃO DA FLOR ESTA 
CONTRA INCÊNDIOS : Foi presente fax da CEDRUS acerca da elaboração da candidatura em 
referência, colocando a condição de se fazer cobrar de 12,5% do valor respeitante à estimativa 
efectuada para a rubrica da elaboração desta candidatura, o que corresponde a 500,00€ + IVA, 
tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade concordar. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. 
 
DELIBERAÇÃO Nº 301/06 – 1.4 – AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE S. FÉLIX: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 
subsídio no montante de 428,05 euros (quatrocentos e vinte e oito euros e cinco cêntimos) para 
aquisição de tintas para pintura do exterior da sede da Junta de Freguesia de S. Félix.  
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04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO Nº 302/06 – 4.4 – RECTIFICAÇÃO DA DELIB ERAÇÃO Nº 267/06 – 4.1 
– V FEIRA DA LARANJA – PEDIDO DE APOIO, APRESENTADO  PELO CENTRO 
SOCIAL DA FREGUESIA DE VALADARES: Sobre o presente assunto e sob proposta do 
Vereador Prof. Adriano Azevedo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a 
deliberação em referência, atribuindo subsídio no valor de 1.250,00€ bem como apoio logístico 
até 3.000,00€, incluindo o pagamento da montagem dos stands. 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 16 horas e 23 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, pelo Chefe de Secção, substituto legal da Directora do Departamento de 
Administração Geral Sr. Custódio António Tavares Barbosa e por mim, Ana Paula Correia 
Martins, Chefe da Secção de Expediente Geral, que a elaborei. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
 
 
 

O CHEFE DE SECÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO LEGAL DA DIRECTORA 
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

 
 
 

A CHEFE DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL, 


