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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃ O PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2007 

Aos catorze dias do mês de Maio do ano de dois mil e sete, 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, Dr. José Alberto da Silva Alexandre e Sousa, Prof. Adriano de 
Lima Gouveia Azevedo, Dr. Francisco José de Matos, Drª Maria de Fátima Duarte Almeida 
Pinho, e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Faltou à presente reunião o Vereador, Sr. José 
Carlos de Oliveira Duque, por motivo de férias, considerando-se a mesma devidamente 
justificada. 

 
ABERTURA 

 
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 15 
horas e 15 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: A Vereadora Drª Fátima Pinho, questionou o 
Sr. Presidente da Câmara, como na reunião do passado dia 23 de Abril de 2007, sobre a 
estrada de Pouves. O Sr. Presidente disse que a estrada já estava alcatroada quando, no fundo, 
só metade da obra é que está feita ou seja, até à ponte. Ainda falta alcatroar da ponte até 
Travanca. O Sr. Presidente esclareceu, que o acesso à povoação de Pouves está feito, faltando 
apenas o asfaltamento entre a Ponte e Travanca, não podendo no entanto garantir se irá, ainda 
no decurso deste ano, ser feito mais algum trabalho. De seguida, a Srª Vereadora pediu 
esclarecimentos quanto à transferência dos 400.000 contos da Termalistur para os cofres da 
Câmara Municipal, tendo o Sr. Presidente referido que, essa verba foi transferida 
antecipadamente, ou seja, foi transferida em 2005 mas corresponde ao ano de 2006. Quanto à 
reunião com o Revisor Oficial de Contas, solicitada pelos Vereadores da oposição, na passada 
reunião pública, o Sr. Presidente informou que será marcada através do Vereador, Prof. 
Adriano Azevedo. Tendo já sido presente, em reunião da Câmara Municipal, o acabamento da 
sede da Associação Cultural de Candal, a Drª Fátima Pinho solicitou informação quanto a este 
assunto. O Sr. Presidente referiu que, tal como já tinha ficado deliberado em 25/09/2006, 
estava a aguardar que os serviços técnicos apresentassem o orçamento do material necessário 
para esse fim para, posteriormente, a Câmara Municipal poder decidir quanto ao possível 
apoio financeiro. Relativamente ao abastecimento de água em Ribeira de Amarante, a 
Vereadora Drª Fátima Pinho questionou o Vereador desse Pelouro se já foi feita a avaliação 
da situação. O Vereador, Dr. Francisco Matos informou que estão a ser feitos estudos para a 
resolução do problema mas, o mais provável, será a realização de um furo artesiano para a 
captação de água uma vez que, estar a tirar água dos nascentes de Vila Maior poderá colocar 
em perigo o próprio abastecimento a Vila Maior, no entanto, aguarda-se o respectivo estudo 
para posterior decisão.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 202/07 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNI ÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 23 DE ABRIL DE 2007: 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. -------------------------------- 
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1 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO N.º 203/07 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 11 
DE MAIO DE 2007: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 
situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: -------------- 
- Operações Orçamentais: 44.506,48€ (Quarenta e quatro mil, quinhentos e seis euros e 
quarenta e oito cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------- 
- Operações de Tesouraria: 817.251,52€ (Oitocentos e dezassete mil, duzentos e cinquenta e 
um euros e cinquenta e dois cêntimos);------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 204/07 - 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 8 folhas, a qual importa da forma que 
a seguir se indica: no período de 21 de Março a 11 de Abril de 2007, em 800.829,80€ 
(Oitocentos mil, oitocentos e vinte e nove euros e oitenta cêntimos) de operações orçamentais 
e em 63.368,83€ (Sessenta e três mil, trezentos e sessenta e oito euros e oitenta 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 Abril a 11 de Maio de 2007, em processos que decorrem na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, constantes da relação elaborada por aquela Secção, 
constituída por 2 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 
Urbanismo, no período de 23 de Abril a 11 de Maio de 2007, constantes da relação elaborada 
por aquela Secção, constituída por 2 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 
24 a 10 de Maio de 2007, constantes da relação elaborada por aquela Secção, constituída por 
3 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 Abril a 11 de Maio de 2007, 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 (51 a 56), Utilização (40 a 46),  
Publicidade (283 a 309) e Ocupação da Via Pública (05 a 12); Na Secção de Contencioso, 
Taxas e Licenças: Ciclomotores/Motociclos (7), Licenças de Festa (06), Licenças de 
Representação (05), Licença Especial de Ruído (6), Licença de Espectáculos na Via Pública 
(5), Carta de Caçador (2), Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (1), Diversos 
(Certidões) (8), Execuções Fiscais (5) e Máquinas de Diversão (5); Na Secção de Serviços 
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Urbanos: Concessão/Renovação de Cartões de Feirante e Vendedor Ambulante 
(986,1096,1107); Concessão/Renovação de Lugares na Feira Nova e Velha (1097,1098);  
Licenças de Cemitério (1000,1023,1039,1078) e Travessia/Ocupação da Via Pública com 
canos (988,1051,1184). ------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.6 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
07/03/2007, que, determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de 3,5 meses, com Ângela Sofia Peralta Martins, como Assistente de Acção 
Educativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.7 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
20/04/2007, que, determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de 2 meses, com Ana Margarida Martins Oliveira Freitas, como Assistente de 
Acção Educativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.8 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
30/04/2007, que, atendendo às necessidades dos serviços por forma a dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos, nomeadamente garantir o desempenho da actividade correspondente 
à categoria de Cantoneiros de Limpeza, na Divisão de Obras e Serviços Urbanos, e de 
momento não serem suficientes os funcionários do quadro, determinou proceder à renovação 
do contrato da trabalhadora Maria Alcina Rodrigues Correia Escada, pelo prazo de 12 meses. - 
- 1.2.9 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
06/03/2007, que, determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, 
pelo prazo de 3,5 meses, com Lúcia Diana Colaço Caetano, como Auxiliar de Acção 
Educativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.10 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 
20/04/2007 que determinou, na sequência do despacho do signatário de 22 de Janeiro de 
2007, e tendo o respectivo processo sido concluído, após a publicação dos métodos de 
selecção constantes na acta de classificação final do júri da oferta de estágio PEPAL para um 
licenciado em Psicologia, datada de 11 de Abril de 2007, celebrar contrato de formação em 
posto de trabalho, pelo prazo de 12 meses, com início em 23 de Abril de 2007, com Liliana 
Patrícia Correia Marques, Licenciada em Psicologia – Área de Psicologia Clínica Cognitiva – 
Comportamental , nível V.---------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.11 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 
08/05/2007 que, determinou celebrar contrato administrativo de provimento, pelo prazo de 12 
meses, com início em 01/06/2007, nos termos do artº 15º e 16º do Decreto-lei n 427/89, de 
07/12, adaptado à Administração Local por força do Decreto-Lei nº 409/91, de 17/10 e do artº 
5 do Decreto-Lei nº 265/88, de 28/07, com o primeiro classificado no concurso externo de 
ingresso para admissão de um estagiário da carreira de Técnico Superior de Economia, para 
tal categoria, a que corresponde o escalão 1, Índice 321 – José Luís Marques Antunes. --------- 
- 1.2.12 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 
08/05/2007 que, determinou celebrar contrato administrativo de provimento, pelo prazo de 12 
meses, com início a 01/06/2007, nos termos do artº 15 e 16º do Decreto-lei nº 427/89, de 
07/12, adaptado à Administração Local por força do Decreto-Lei nº 409/91, de 17/10 e do 
artº5º do Decreto-Lei nº 265/88, de 28/07,com o primeiro classificado no concurso externo de 
ingresso para admissão de um estagiário da carreira de Técnico Superior de Relações 
Públicas, para tal categoria, a que corresponde o escalão 1, Índice 321 – Pedro Miguel de 
Almeida Xavier. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- 1.2.13 – Tomar conhecimento da rescisão, por acordo, do contrato a termo resolutivo certo- 
tempo parcial, com Liliana Maria Pinto Maia,  com a categoria de Assistente de Acção 
Educativa, a prestar serviço no Jardim de Infância de São Félix, por motivo de 
incompatibilidade com o curso de Educador de Infância que frequenta, para produzir efeito a 
partir de 23/04/2007 havendo lugar ao recebimento dos correspondentes duodécimos do 
subsídio de férias e Natal que tiver direito.--------------------------------------------------------------- 
- 1.2.14 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 
de 16/04/2007 que, determinou a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo 
com, José Martins Gomes, pelo prazo de 12 meses, na categoria de Auxiliar de Serviços 
Gerais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.15 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/04/2007, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68º da Lei n.º169/99, 
de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5 – A/2002, de 11/01 que, autorizou a 
emissão de Licença Especial de Ruído ao Rancho da Freguesia de Serrazes – Cultura e 
Recreio, para realização de baile com música ao vivo, na Rua do Areeiro, freguesia de 
Serrazes, com início no dia 28/04/2007 às 22h00m e termo no dia 29/04/2007 às 2h00m.------- 
- 1.2.16 -Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/04/2007, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68º da Lei n.º169/99, 
de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5 – A/2002, de 11/01 que, autorizou a 
emissão de Licença Especial de Ruído ao Rancho da Freguesia de Serrazes – Cultura e 
Recreio, para realização de baile com música ao vivo, na Rua do Areeiro, freguesia de 
Serrazes, com início no dia 05/05/2007 às 22h00m e termo no dia 06/05/2007 às 2h00m ------- 
- 1.2.17 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 10/05/2007, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68º da Lei n.º169/99, 
de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5 – A/2002, de 11/01 que, autorizou a 
emissão de Licença Especial de Ruído para realização de Prova Desportiva – 2.º Rally Casa 
do Paço, ao Clube de Cultura e Desporto de Bordonhos, a realizar na Zona Industrial do Alto 
do Barro, freguesia de Bordonhos, com início no dia 12/05/2007 às 19h00m e termo no 
mesmo dia  às 24h00m. ------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.18  - Ratificar o despacho, por maioria, com o voto contra da Vereadora do Partido 
Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica da Câmara Municipal, 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 10/05/2007 que, aprovou o Auto de 
Medição N.º4 – Trabalhos Normais, da empreitada de “Rectificação da E.M. 607 – 1 de 
Baiões”, adjudicada à firma “Construções Carlos Pinho, Ldaª”, no valor de 18.080,00€ 
(Dezoito mil e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a 
efectivação da respectiva despesa.------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.19 - Ratificar o despacho, por maioria, com o voto contra da Vereadora do Partido 
Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica da Câmara Municipal, 
o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 10/05/2007 que, aprovou a prorrogação do 
prazo da empreitada de “Rectificação da E.M. 607 – 1 de Baiões”, adjudicada à firma 
“Construções Carlos Pinho, Ldaª”, por mais 120 dias, sem direito a revisão de preços, 
devendo o empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos, de meios humanos e de 
equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.20 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 07/05/2007 que, 
autorizou o pagamento dos honorários referentes ao espectáculo “Vinte anos de canções e 
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jazz”, de Luís Lapa, realizado no dia 14/05/2007, no valor de 600,00€ bem como, o 
pagamento do serviço de 3 refeições, para os elementos do grupo, nos termos da informação 
do Vereador Prof. Rogério Duarte, datada de 7/05/2007, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1.2.21 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/04/2007, que 
autorizou a cedência dos bens que permanecem na escola de São Martinho, ao Centro Social 
da Paróquia de S. Martinho das Moitas uma vez que, a cedência do edifício foi já autorizada 
por deliberação camarária de 25/09/2006 (Contrato de Comodato) ---------------------------------- 
- 1.2.22 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/04/2007 que, 
autorizou a cedência dos bens que permanecem na escola de Pesos - Sul, à Associação 
Recreativa e Cultural de Pesos, freguesia de Sul, uma vez que, a cedência do edifício foi já 
autorizada por deliberação camarária  do dia 11/12/2006 (Contrato Comodato). ------------------ 
DELIBERAÇÃO N.º 205/07 - 1.3 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DA CARTA DE 
RISCO DE INCÊNDIO ---------------------------------- ------------------------------------------------- 
Analisada a informação n.º 127, do Gabinete Técnico Florestal, datada de 10/04/2007, que 
aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
adjudicar à empresa “Logística Florestal, S.A.” o trabalho para elaboração da Carta de Risco 
de Incêndio do Concelho, pelo valor de 2.250,00€ (Dois mil duzentos e cinquenta euros), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 206/07 - 1.4 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO, 
APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA D E 
NEGRELOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, doar o 
mobiliário solicitado; 3 sofás triplos e um duplo. ------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 207/07 - 1.5 - PEDIDO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, 
APRESENTADO PELA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA PARÓQ UIA DE S. 
MARTINHO DAS MOITAS-------------------------------- --------------------------------------------- 
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder em 
regime de comodato, o seguinte material: três cadeiras rotativas de secretária, duas cadeiras de 
repouso, um conjunto triplo de cadeiras, um conjunto duplo de cadeiras, doze cadeiras 
normais de quatro pernas, não podendo satisfazer, de momento, o pedido para aquisição de 
uma fotocopiadora. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO N.º 208/07 - 1.6 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM FREIXO, 
PERTENÇA DE JOÃO MARQUES AMARAL, DEMOLIDO COM A ABE RTURA DO 
CAMINHO DE BUZIDE ---------------------------------- ----------------------------------------------- 
No seguimento de ofício da Junta de Freguesia de Serrazes, datado de 18/10/2006, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o orçamento mais baixo, apresentado 
por Fernando Rodrigues Fernandes – Construção e Reparação de Edifícios, para construção 
do referido barracão uma vez que, o mesmo foi demolido aquando da abertura do caminho de 
Buzide.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
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DELIBERAÇÃO N.º 209/07 - 21.1 - CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA 
PROVIMENTO DE UM LUGAR DE CANTONEIRO DE LIMPEZA – G RUPO DE 
PESSOAL AUXILIAR - ACTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ----- --------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta que contem a lista da 
classificação final, bem como, todas as outras actas do concurso supra referido. A Vereadora, 
Dr. Fátima Pinho solicitou, se possível, ter antecipadamente, conhecimento da abertura de 
concursos de Pessoal. A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos 
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 210/07 - 21.2 - CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO 
PARA LUGAR DE CARREIRA VERTICAL COM DOTAÇÃO GLOBAL PARA 
PROVIMENTO DE UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR PRINCIPA L – 
CARREIRA DE SOCIOLOGIA – ACTA DE CLASSIFICAÇÃO FINA L ------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta que contem a lista da 
classificação final, bem como, todas as outras actas do concurso supra referido. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 211/07 - 21.3 - CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA 
ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIO TENDO EM VISTA O PROVIMENTO DE UM 
LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR DE 2ª CLASSE DA CARREIRA DE TÉCNICO 
SUPERIOR DE GESTÃO E PLANEAMENTO EM TURISMO – ACTA DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL-------------------------------- ----------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta que contem a lista da 
classificação final, bem como, todas as outras actas do concurso supra referido. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. --------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 212/07 - 21.4 - CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO 
PARA LUGAR DA CARREIRA VERTICAL COM DOTAÇÃO GLOBAL PARA 
PROVIMENTO DE UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR – ASSESSOR 
PRINCIPAL – MÉDICO VETERINÁRIO MUNICIPAL – ACTA DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL-------------------------------- ----------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta que contem a lista da 
classificação final, bem como, todas as outras actas do concurso supra referido. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. --------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 213/07 - 21.5 - CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO 
PARA LUGAR DE CARREIRA VERTICAL COM DOTAÇÃO GLOBAL PARA 
PROVIMENTO DE UM LUGAR DE TÉCNICO SUPERIOR PRINCIPA L – 
CARREIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ACTA DE CLASSIFICAÇÃO  FINAL----------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta que contem a lista da 
classificação final, bem como, todas as outras actas do concurso supra referido. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. --------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 214/07 - 21.6 - PROPOSTA  DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE 
TAXAS E LICENÇAS----------------------------------- -------------------------------------------------- 
Analisada a proposta apresentada pela Chefe de Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, 
datada de 07/05/2007, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, aditando à Tabela de Taxas e Licenças, 
o Capítulo que a seguir se transcreve: “CAPÍTULO XVI, REGISTO DE CIDADÃOS DA 
UNIÃO EUROPEIA, art.º 57, 1 – Emissão de certificado de registo de cidadão da União 
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Europeia – 3,5€, 2 – Emissão de certificado de registo em caso de extravio, roubo ou 
deterioração – 3,75€”. Assim, o Capítulo XVI da referida Tabela passará para Capítulo XVII. 
Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, alterar o n.º 2 e 3 do artigo 
51º do Capítulo XIII já que, não está prevista a cobrança do aluguer dos palcos, tribunas, 
estrados e similares por dias, passando a constar a seguinte redacção:”2 – Palcos – por m2 e 
dia ou fracção – 0,56€; 3 – Tribunas, estrados e similares – por m2 e dia ou fracção – 0,56€”. 
Mais deliberou, a Câmara Municipal submeter a presente proposta à necessária aprovação da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 215/07 - 21.7 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE BAILE/MÚSICA AO VIVO, N O LUGAR DAS 
TERMAS, FREGUESIA DE VÁRZEA, APRESENTADO  POR TERMA S ÓQUEI 
CLUBE---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da Licença Especial de 
Ruído ao Termas Óquei Clube, para realização de baile/música ao vivo no lugar das Termas, 
Freguesia de Várzea, com início no dia 17/05/2007 às 21h00 e termo no dia 18/05/2007 às 
02h00; no dia 18/05/2007 com início às 21h00 e termo no dia 19/05/2007 às 02h00; no dia 
19/05/2007 com início às 21h00 e termo no dia 20/05/2007 às 02h00. A presente deliberação 
foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 216/07 - 21.8 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA O IV 
PASSEIO DE CICLO TURISMO, APRESENTADO PELA CASA DO BENFICA DE 
S.PEDRO DO SUL ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a 
isenção das respectivas taxas, para a realização do IV Passeio de Ciclo Turismo no próximo 
dia 17 de Junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
22 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 217/07 - 22.1 - REPARAÇÃO DA VIATURA DA ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E RECREATIVA DE NEGRELOS------------------ --------------------------------- 
Tendo sido presente informação do responsável das Oficinas da Câmara, datada de 
23/05/2007, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, comunicar à Associação Cultural e Recreativa de Negrelos que, a viatura em 
referência não tem reparação, dado o seu elevado estado de degradação. ---------------------------  
 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
DELIBERAÇÃO N.º 218/07 - 32.1 - EXPOSIÇÃO SOBRE O CONSUMO ELEVADO 
DE ÁGUA, APRESENTADO POR ILDA MARIA ALMEIDA LEITÃO- -------------------- 
Analisado o presente processo e, na sequência da deliberação n.º 104/07 – 32.1, tomada em 
26/02/2007, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a munícipe do valor 
correspondente ao consumo exagerado de água, devendo pagar apenas o consumo de igual 
período do ano anterior. ------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 219/07 - 32.2 - RECLAMAÇÃO SOBRE O CONSUMO 
ELEVADO DE ÁGUA, APRESENTADA POR JOSÉ FERNANDES PINTO --------------- 
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Analisado o presente processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o 
munícipe do valor correspondente ao consumo exagerado de água, devendo pagar apenas o 
consumo de igual período do ano anterior. --------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 220/07 - 32.3 - EXPOSIÇÃO SOBRE O CONSUMO ELEVADO 
DE ÁGUA, APRESENTADA POR ANTÓNIO PINTO DE ALMEIDA-- --------------------- 
Analisada a presente exposição, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o 
munícipe do valor correspondente ao consumo exagerado de água, devendo pagar a média do 
consumo dos meses anteriores.----------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 221/07 - 32.4 - DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE 
ÁGUA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 (TURNO 1 E 3) – 
COBRANÇA COERCIVA ---------------------------------- --------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores 
em débito, referentes ao consumo de água nos meses de Outubro/Novembro/06 (turnos 1 e 3), 
nos termos da informação n.º 23, da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, datada de 
19/04/2007, que aqui se dá por integralmente reproduzida. ------------------------------------------- 
 

33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS 
 
DELIBERAÇÃO N.º 222/07 - 33.1 - EMPREITADA – “REMODELAÇÃO DE 
BALNEÁRIO – CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO” – AUTO DE MEDIÇ ÃO Nº 9 --------- 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto contra, da 
Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica 
da Câmara Municipal, aprovar o Auto de Medição n.º 9, da empreitada de “Remodelação de 
Balneário – Concepção/Construção”, adjudicada à firma “Somague – Engenharia, S.A”, no 
valor de 696.173,87€€ (Seiscentos e noventa e seis mil, cento e setenta e três euros e oitenta e 
sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da 
respectiva despesa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 223/07 - 33.2 - EMPREITADA – “REMODELAÇÃO DE 
BALNEÁRIO - CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO” – REVISÃO DE PR EÇOS Nº2-------- 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto contra, da 
Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica 
da Câmara Municipal, aprovar a Revisão de Preços n.º 2, da empreitada de “Remodelação de 
Balneário – Concepção/Construção”, adjudicada à firma “Somague – Engenharia, S.A”, no 
valor de 117.193,90€ (Cento e dezassete mil, cento e noventa e três euros e noventa 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva 
despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 224/07 - 33.3 - EMPREITADA DE “VARIANTE SERRAZES-
LIGAÇÃO SANTA CRUZ DA TRAPA/ TERMAS - FREGUESIA DE SANTA CRUZ 
DA TRAPA /SERRAZES/VÁRZEA -------------------------- ----------------------------------------- 
Tendo sido presente informação n.º 23/07 – RL, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
datada de 02/03/2007, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Vereadora do Partido Socialista, manter a suspensão da empreitada, uma vez que só estão 
aprovados 50% do montante, aguardando-se a aprovação do restante, no âmbito do QREN.---- 
DELIBERAÇÃO N.º 225/07 - 33.4 - EMPREITADA DE “RECTIFICAÇÃO DA E.M. 
607 – 1 DE BAIÕES” – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3  ---------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto contra, da 
Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica 
da Câmara Municipal, aprovar o Auto de Medição n.º 3, da empreitada de “Rectificação da 
E.M. 607 – 1 de Baiões”, adjudicada à firma “Construções Carlos Pinho, Lda”, no valor de 
29.217,59€ (Vinte e nove mil, duzentos e dezassete euros e cinquenta e nove cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa. ----- 
DELIBERAÇÃO N.º 226/07 - 33.5 - EMPREITADA DE “RECTIFICAÇÃO DA E.M. 
607 – 1 DE BAIÕES” – AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 - TRABALH OS A MAIS -------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto contra, da 
Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica 
da Câmara Municipal, aprovar o Auto de Medição n.º 1 – Trabalhos a Mais, da empreitada de 
“Rectificação da E.M. 607 – 1 de Baiões”, adjudicada à firma “Construções Carlos Pinho, 
Lda”, no valor de 18.399,58€ (Dezoito mil, trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e 
oito cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da 
respectiva despesa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 227/07 - 04.1 - PROPOSTA PARA ESPECTÁCULO “TRIBUTO 
AOS BEATLES”, APRESENTADA POR JORGE PINA----------- ------------------------------ 
Analisada a presente proposta, a Câmara Municipal deliberou, assumir a despesa de 600€ e 
pagamento de 4 (quatro) jantares para a realização do referido espectáculo, no próximo dia 19 
de Maio, nas instalações do Cine-Teatro. A presente deliberação foi aprovada em minuta e 
para efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 228/07 - 04.2 - PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO PARA O 
FESTIVAL ANDANÇAS/2007, APRESENTADO POR PÉDEXUMBO-ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROMOÇÃO DE MÚSICA E DANÇA ------------------ --------------------------------- 
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a 
realização do evento supra referido, concedendo o apoio logístico nos termos usuais dos anos 
anteriores, devendo no entanto, posteriormente, os encargos serem quantificados.----------------  

 
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: -----------------------  
 

22 – DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 229/07 - 22.1 - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP´S, Nº 
3/2007.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção da Vereadora do Partido 
Socialista, por entender que estas alterações deviam ser devidamente justificadas, aprovar a 
terceira alteração do Orçamente da Despesa do ano de 2007, a qual importa tanto em reforço 
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como anulações em 122.350,00€ e, aprovar igualmente a terceira alteração às Grandes Opções 
do Plano do ano de 2007, a qual resulta de uma anulação de 65.550,00€. A presente 
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO N.º 230/07 - 22.2 – PROPOSTA PARA A MANUTENÇÃO DA 
RELVA SINTÉTICA COM GRANULADO DE BORRACHA E AREIA D E UM 
CAMPO DE FUTEBOL, APRESENTADA PELA INSTALSPORT INTE RNACIONAL, 
LDA. ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
Analisada a presente proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com o orçamento apresentado para manutenção do relvado, uma vez por ano, pelo valor de 
750,00€ (Setecentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando 
a efectivação da respectiva despesa. O presente contrato de manutenção terá a duração de 5 
(cinco) anos, sendo que, os preços do contrato actualizar-se-ão anualmente com a mesma 
percentagem do Índice de Preços ao Consumidor. ------------------------------------------------------ 

 
31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 231/07 - 31.1 – CASA DE HABITAÇÃO ABANDONADA DE 
ANTÓNIO PINTO, SITA NO LUGAR DE ADOPISCO, FREGUESIA  DE SUL ---------- 
Atenta informação do Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística n.º 389/2007 – 
VF de 04/05/2007, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, notificar os proprietários para realizar, no prazo de três meses, as obras 
descritas no auto de vistoria de 04/05/2007, não o fazendo, a Câmara Municipal substituir-se-
lhes-á imputando-lhes as respectivas despesas.---------------------------------------------------------- 
 

32 – IVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

DELIBERAÇÃO N.º 232/07 - 32.1 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA 
TRAVESSIA DE CANOS NA VIA PÚBLICA, APRESENTADO PELA  JUNTA DE 
AGRICULTORES DE COVAS DO RIO, SERRACO E CAMPO GRAND E ---------------- 
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não satisfazer 
a pretensão, dado que o Regulamento não prevê estas situações.------------------------------------- 

 
33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 233/07 - 33.1 - EMPREITADA – “REMODELAÇÃO DE 
BALNEÁRIO - CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO” – AUTO DE MEDIÇ ÃO Nº10--------- 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor e um voto contra, da 
Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Fátima Pinho, por não saber qual a situação económica 
da Câmara Municipal, aprovar o Auto de Medição n.º 10, da empreitada de “Remodelação de 
Balneário – Concepção/Construção”, adjudicada à firma “Somague – Engenharia, S.A”, no 
valor de 800.341,49€ (Oitocentos mil, trezentos e quarenta e um euros e quarenta e nove 
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva 
despesa--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
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DELIBERAÇÃO N.º 234/07 - 04.3 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA NOS CLAUSTROS, APRESENTADO PELA LIGA DOS 
AMIGOS DA CASA - MUSEU MARIA DA FONTINHA ----------- -----------------------------  
Analisado o pedido em referência, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar 
a realização da exposição de pintura, com trabalhos de Artistas Plásticos da Associação 
Brasileira de Desenho e Artes Visuais, no piso inferior dos Claustros da Câmara, a ter lugar 
entre os dias 9 e 18 de Junho 2007.------------------------------------------------------------------------     
DELIBERAÇÃO N.º 235/07 - 04.4 – PROGRAMA DE ITINERÂNCIAS DE 
PROMOÇÃO DA LEITURA – 2007------------------------- ------------------------------------------   
Tendo sido analisado o Programa em referência, nomeadamente a informação da Técnica de 
Biblioteca datada de 08/05/2007, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar, assumindo as despesas referentes a 
alimentação, transporte e alojamento.--------------------------------------------------------------------- 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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