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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2009
Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, 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, Dr.ª Maria de
Fátima Duarte Almeida Pinho e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Tendo sido apresentado o
pedido de renúncia do Dr. Francisco José de Matos, foi convocada a Dr.ª Maria da Nazaré
Matos Casimiro Dias Queiroz Araújo, não tendo comparecido à presente reunião.
ABERTURA
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram
10h25m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos:
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Os Vereadores do Partido Socialista
manifestaram o seu agradecimento a todos que os acompanharam nos últimos quatro anos.
Desejam as maiores felicidades ao novo Executivo e depositam as expectativas em como vão
cuidar bem de S. Pedro do Sul, dos sampedrenses e do seu património. Agradecem, ainda, à
Comunicação Social que deve ser atenta e, quando for necessário chamar à atenção para o que
está mal. Desejam as melhores venturas ao novo Executivo para que o Concelho de São Pedro
do Sul se desenvolva cada vez mais. Os restantes elementos do Executivo retribuíram os
agradecimentos, referindo que constituíram uma verdadeira alternativa, uma oposição
preocupada com S. Pedro do Sul, proporcionando debates vivos e importantes em várias
matérias, apresentando projectos e ideias diversas, manifestando-se quando tinham diferentes
opiniões. Ficam por isso gratos à oposição que tiveram e que continuem a colaborar com o
Concelho de S. Pedro do Sul porque, é assim que a democracia deve funcionar. Esperam que
o próximo Executivo tenha uma oposição com igual comportamento. -----------------------------DELIBERAÇÃO N.º 147/09 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2009: 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 N.º 148/09 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 16
DE OUTUBRO DE 2009: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
seguinte situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: --- Operações Orçamentais: 511.399,29€ (quinhentos e onze mil, trezentos e noventa e nove
euros e vinte e nove cêntimos); --------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: 563.733,56€ (quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e
três euros e cinquenta e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO N.º 149/09 - 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 10 folhas, a qual importa da forma
que a seguir se indica: no período de 14 de Setembro a 16 de Outubro de 2009, em
941.586,31€ (novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis euros e trinta e um
cêntimos) de operações orçamentais e em 73.170,76€ (setenta e três mil, cento e setenta euros
e setenta e seis 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 14 de Setembro a 15 de Outubro de 2009, 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 14 de Setembro a 15 de Outubro de 2009, 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
09 de Julho a 07 de Outubro de 2009, 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 IV da presente acta. -------------- 1.2.5 - Tomar conhecimento de, no período de 14 de Setembro a 16 de Outubro de 2009,
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 (74 a 82), Utilização (115 a
127), Publicidade (325 a 341), Ocupação da Via Pública (31) e Ocupação da Via
Pública/Obras (15 a 19); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças:
Ciclomotores/Motociclos (8), Licenças de Festa (1), Licenças de Representação (DGE) (1),
Licenças Especiais de Ruído (1), Espectáculos na Via Pública (1), Carta de Caçador (1),
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (3), Diversos (Certidões) (3) e Máquinas de
Diversão (2); Na Secção de Serviços Urbanos: Concessão/Renovação de Cartões de Vendedor
Ambulante (2) e Licenças de Cemitério (135). ---------------------------------------------------------- 1.2.6 - Tomar conhecimento do teor do ofício enviado pela Empresa Municipal –
Termalistur, referente à análise orçamental do 2º trimestre de 2009. -------------------------------- 1.2.7 - Tomar conhecimento do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de
29/09/2009 que aprovou o Auto de Medição nº 2 – Trabalhos Normais, da empreitada
“Ligação da A24 à ER228 – 1.ª Fase (Troço Pindelo dos Milagres a Pinho”, adjudicada à
firma “Montalvia Construtora, SA” no valor de 15.574,55€ (quinze mil, quinhentos e setenta
e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
autorizando a efectivação da respectiva despesa. -------------------------------------------------------
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- 1.2.8 - Tomar conhecimento do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de
10/07/2009 que aprovou o Auto de Medição n.º1 – Trabalhos Normais, da empreitada
“Reparação de Estradas e Caminhos - Pavimentação de Estradas no Concelho”, adjudicada à
firma “Construções Carlos Pinho, Lda” no valor de 149.950,00€ (cento e quarenta e nove mil,
novecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a
efectivação da respectiva despesa.------------------------------------------------------------------------22 – DIVISÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N.º 150/09 - 22.1 – VEÍCULO QUE SE ENCONTRA AVARIADO –
PROPOSTA DE VENDA. -------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com informação do Sector de
Viaturas e Máquinas Municipais n.º 36/2009, datada de 08/09/2009, que aqui se dá por
integralmente reproduzida, concordar com a proposta apresentada, procedendo à venda do
veículo que se encontra avariado, da marca Lada Vaz, matrícula 02-27-FS. ----------------------DELIBERAÇÃO N.º 151/09 - 22.2 – MÁQUINAS MUNICIPAIS QUE SE
ENCONTRAM FORA DE SERVIÇO. ---------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com informação da Secção de
Aprovisionamento e Património n.º 152, datada de 21/08/2009, que aqui se dá por
integralmente reproduzida, concordar com a proposta apresentada, procedendo à venda das
máquinas que se encontram fora de serviço. ------------------------------------------------------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º 152/09 - 31.1 – DÉBITOS REFERENTES A PUBLICIDADE E
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – COBRANÇA COERCIVA. -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores
em débito referentes a publicidade e ocupação da via pública, nos termos da informação do
Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, datada de 15/07/2009, que aqui se dá
por integralmente reproduzida.----------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 153/09 - 31.2 – HABITAÇÕES DEGRADADAS NO LOCAL DE
OLIVEIRA DE SUL – PROCESSO N.º 17-2009/15 – NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE
VISTORIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente processo, nomeadamente informação n.º 107/2009, datada de
05/06/2009, da Fiscalização Municipal, que aqui se dá por integralmente reproduzida e, tendo
em vista a realização de vistoria prévia aos prédios supra referidos, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, nomear a comissão de vistoria, a saber: Arq.º Rui Veloso, Eng.ª
Carla Rodrigues e a Fiscal Municipal Lurdes Casais. -------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 154/09 - 31.3 – CASA EM RUÍNAS NO LARGO S. SEBASTIÃO –
S. PEDRO DO SUL – PROCESSO N.º 17-2002/50 – NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE
VISTORIA. -------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente processo, nomeadamente informação n.º 161/2009, datada de
02/10/2009, da Fiscalização Municipal, que aqui se dá por integralmente reproduzida e, tendo
em vista a realização de vistoria prévia ao prédio supra referido, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, nomear a comissão de vistoria proposta pelo Vereador Dr.
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Francisco Matos, a saber: Arq.º Rui Veloso, Eng.ª Carla Rodrigues e a Fiscal Municipal
Lurdes Casais. -----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 155/09 - 31.4 – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
PARA ESTACIONAMENTO EM FILA, APRESENTADO POR AMÉRICO DA
MOITA CONTIM. ----------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente pedido e, atenta a informação n.º 159/2009 do Serviço de Fiscalização,
datada de 30/09/2009, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, concordar com a marcação de dois lugares de estacionamento,
devendo um deles ser assinalado como privativo e pagar as respectivas taxas. -------------------32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º 156/09 - 32.1 – DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTES AO
CONSUMO DOS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO, FEVEREIRO,
MARÇO, ABRIL E MAIO/2009 – COBRANÇA COERCIVA.---------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores
em débito referentes ao consumo de água nos meses de Dezembro/2008 e Janeiro, Fevereiro,
Março, Abril e Maio/2009, nos termos das informações números 261 e 253, datadas de
02/09/2009; 259 e 260, datadas de 03/09/2009; 281 de 17/09/2009 e 284 datada de
22/09/2009, da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que aqui se dão por integralmente
reproduzidas.-------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 157/09 - 32.2 – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO ELEVADO DE
ÁGUA – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 329 DE 08/06/2009.-------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar a deliberação supra referida,
devendo a avaliação do consumo ser efectuada nos termos da informação n.º 187 de
03/07/2009, da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que aqui se dá por integralmente
reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------------------------33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS
DELIBERAÇÃO N.º 158/09 - 33.1 – EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA EN227 E EN16
À ER228 (VARIANTES À VILA) – AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS
CONTRATUAIS N.º3.------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o Auto de Medição de Trabalhos
Contratuais nº 3, referente à empreitada em título, no valor de 260.839,23€ (duzentos e
sessenta mil, oitocentos e trinta e nove euros e vinte e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa. Os Vereadores do Partido
Socialista votam contra, por entenderem ser uma obra completamente desnecessária e que
constitui um grave atentado ao património do Concelho tendo transfigurado a entrada mais
nobre da cidade de S. Pedro do Sul. ----------------------------------------------------------------------04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º 159/09 - 4.1 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO
VIII FESTIVAL DE FOLCLORE, APRESENTADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO
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DE PINDELO DOS MILAGRES – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 365 DE
13/07/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------Atento o despacho do Vereador da Cultura e Acção Social, Prof. Rogério Duarte, datado de
23/09/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação supra
mencionada, em virtude do apoio solicitado já ter sido atribuído em 14/04/2009.----------------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 N.º 160/09 - 1.3 – DESCONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA
PÚBLICA DO DIA 26/10/2009. ------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, desconvocar a reunião ordinária pública
prevista para o dia 26/10/2009, tendo em conta a proximidade do dia da tomada de posse dos
novos órgãos autárquicos bem assim, o disposto na Lei n.º47/2005, de 29 de Agosto, que
determina o quadro de competências no período de gestão, considerando-se inútil a realização
desta reunião. Assim e, em virtude desta ser a última reunião do presente Executivo, a Câmara
deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar a presente acta em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------21 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA
DELIBERAÇÃO N.º 161/09 - 21.1 - ESCALAS DE TURNOS DE FARMÁCIAS PARA
O ANO DE 2010.-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as escalas supra referidas,
apresentadas pela Subregião de Saúde de Viseu.-------------------------------------------------------22 – DIVISÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N.º 162/09 - 22.3 – PROPOSTA PARA ABERTURA DE CONTA NO
BANCO SANTANDER TOTTA – BALCÃO DE VISEU. ---------------------------------------Atenta a proposta apresentada pelo Vereador da Divisão Financeira, Dr. José Sousa, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a abertura de uma conta bancária no
Banco Santander Totta – Balcão de Viseu (Rua Formosa), que será titulada pela Autarquia e
movimentada pela tesoureira ou por quem a substitua e pelo Presidente do Órgão Executivo
ou por outro membro deste Órgão em quem ele delegue, dado existirem diversos fornecedores
com movimentos financeiros com esta Autarquia, que solicitam o pagamento dos seus
créditos através de transferência para instituições do grupo Santander Totta. ----------------------
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 10h45m, 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, Coordenadora Técnica da
Secção de Expediente Geral. -------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

A COORDENADORA TÉCNICA DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL,

