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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2009
Aos vinte e dois dias do mês de Junho 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 e Prof. Rogério
Fernandes Duarte. Faltaram à presente reunião o Dr. Francisco José de Matos, por motivo de
serviço e a Dr.ª Maria de Fátima Duarte Almeida Pinho, por motivos profissionais.
ABERTURA
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram
15h15m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos:
AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Dado tratar-se da última reunião do mês, procedeu-se de
seguida à audição do público presente:
ASFALTO NO LUGAR DO REGUENGO, CARVALHAL E AIDO – VÁRZEA. ---------Estiveram presentes alguns particulares, que questionaram sobre a possibilidade de um
asfaltamento desde o Reguengo, passando pelo Carvalhal até ao Aido. O Sr. Presidente referiu
que há possibilidade de asfaltar essa ligação, até ao início do próximo ano, desde a entrada do
Aido, até à Rua da Lagarteira no entanto, e como a demolição da casa dificulta os trabalhos,
os mesmos devem aguardar até que seja feita a requalificação, de modo a realizar o troço
completo. O Vereador Sr. José Duque, referiu também a necessidade de uma máquina
niveladora regularizar o piso em questão, até que se inicie o asfaltamento proposto, uma vez
que o piso se encontra bastante danificado. -------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 339/09 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 08 DE JUNHO 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 340/09 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 19
DE JUNHO 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: 876.985,85€ (Oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e
cinco euros e oitenta e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: 608.253,42€ (Seiscentos e oito mil, duzentos e cinquenta e três
euros e quarenta e dois cêntimos); -----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 341/09 - 1.2 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E
RATIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----------------
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- 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 3 folhas, a qual importa da forma que
a seguir se indica: no período de 08 a 19 de Junho de 2009, em 544.105,42€ (Quinhentos e
quarenta e quatro mil, cento e cinco euros e quarenta e dois cêntimos) de operações
orçamentais 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 08 a 19 de Junho 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 08 a 19 de Junho de 2009, constantes da relação elaborada por
aquela Secção, constituída por 1 folha, 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
02 a 16 de Junho 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 08 a 19 de Junho 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 (45 a 46), Utilização (76 a 79), Publicidade
(302), Ocupação da Via Pública (19 a 20); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças:
Ciclomotores/Motociclos (6), Licenças de Festa (5), Licenças de Representação (DGE) (4),
Licenças Especiais de Ruído (7), Espectáculos na Via Pública (6), Horário de Funcionamento
dos Estabelecimentos (2), Diversos (Certidões) (2) e Aluguer de Palcos e Quermesses (4); Na
Secção de Serviços Urbanos: Licenças de Cemitério (4) e Travessia/Ocupação da Via Pública
com cabos eléctricos (1).------------------------------------------------------------------------------------ 1.2.6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 09/06/2009,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68.º 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 da Licença Especial de Ruído ao Clube de Caça e Pesca de Lafões, para realização de
arraial com música gravada/música ao vivo, no Solar da Lapa, freguesia de S. Pedro do Sul,
com início no dia 13/06/2009 às 15h00m e termo no dia 14/06/2009 às 4h00m. ------------------ 1.2.7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 08/06/2009,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º
169/99, de 18/99, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11/01, que
autorizou a emissão de Licença Especial de Ruído a Eduardo Pereira Rodrigues, para
realização de Festa Religiosa e lançamento de foguetes, no lugar e freguesia de Serrazes, com
início no dia 14/06/2009 às 11h00 e termo no mesmo dia às 13h00, tendo sido anexada, como
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medida de prevenção, fotocópia da licença emitida pela Guarda Nacional Republicana de São
Pedro do Sul, nos termos da informação n.º 18 – C.M., da Secção de Contencioso, Taxas e
Licenças, datada de 05/06/2009. --------------------------------------------------------------------------- 1.2.8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 08/06/2009,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo nº 3 do art. 68.º 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 da Licença Especial de Ruído a Graça Maria Martins Correia Soares, para realização
de arraial com música gravada/música ao vivo, no Largo da Igreja, freguesia de Bordonhos,
com início no dia 20/06/2009 às 14h00m e termo no dia 21/06/2009 às 3h00m; no dia
21/06/2009, com início às 10h00 e termo no dia 22/06/2009 às 03h00 e no dia 23/06/2009,
com início às 17h00 e termo no dia 24/06/2009 às 03h00. -------------------------------------------- 1.2.9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado de 16/06/2009,
que concordou com a proposta apresentada pela firma “Salgadinhos d’Avó”, para a
exploração do “Quiosque, Bar e Esplanada” sito no Lenteiro do Rio. ------------------------------- 1.2.10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16/06/2009,
que concordou com a informação n.º 6, do Gabinete de Desporto, datada de 29/04/2009,
autorizando as despesas para a realização do I Baile Sénior 2009 – Projecto Desporto e
Animação Sem Idade, nomeadamente: aluguer do espaço (Act); grupo de animação e lanche. - 1.2.11 - Tomar conhecimento do teor do ofício n.º 453, datado de 28/04/2009, enviado pela
Empresa Municipal – Termalistur, referente à análise orçamental do 1º trimestre de 2009.------ 1.2.12 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18/06/2009
que, face à publicação do despacho n.º 13939/2009 do Secretário de Estado Adjunto da
Administração Local, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 116, de 18 de Junho
2009, determinou que a Secção de Pessoal inicie procedimentos para recrutamento de
estagiários no âmbito do PEPAL (Decreto Lei n.º 94/2006, de 29/05), para a seguinte área
funcional: 1 Consultor Jurídico, com licenciatura em Direito – nível V propondo, ainda, que o
estágio decorra sob orientação do tutor, Dr.ª Ana Teresa Seia de Matos, Directora do
Departamento de Administração Geral. -----------------------------------------------------------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º 342/09 - 31.1 - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
EXPLORAÇÃO, APRESENTADO PELA ESTAÇÃO DE SERVIÇO S. PEDRO. --------Tendo sido presente o pedido de renovação da licença de exploração, apresentado pela
Estação de Serviço de S. Pedro do Sul e, atento o despacho do Vereador Dr. Francisco Matos,
datado de 08/06/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o presente
assunto pendente até uma próxima reunião, na qual deverão estar presentes os técnicos
camarários que informaram sobre o presente pedido. -------------------------------------------------32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º 343/09 - 32.1 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA PARA RECOLHA DO LIXO, APRESENTADO PELA JUNTA DE
FREGUESIA DE S. MARTINHO DAS MOITAS. -------------------------------------------------
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Analisado o ofício n.º 27/2009, da Junta de Freguesia de S. Martinho das Moitas, datado de
27/05/2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a transferência
da verba de 300,00€, referente à recolha do lixo da volta de Sequeiros e Sete Fontes, nos
meses de Janeiro a Maio do corrente ano. ---------------------------------------------------------------04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º 344/09 - 4.1 - PEDIDO DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE
CORRIDA DE CAVALOS, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
RECREATIVA DE NEGRELOS. ---------------------------------------------------------------------No seguimento do pedido de apoio para a realização de uma Corrida de Cavalos, a realizar no
próximo dia 4 de Julho, apresentado pela Associação Cultural e Recreativa de Negrelos, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o apoio monetário de
2000,00€, acrescido de mais 360,00€ (para seguro de acidentes pessoais, danos próprios e
percurso), vedação com fita sinalizadora e pavimentação do percurso com pó de pedra e
posterior rega no dia da corrida, sonorização para aviso de participantes e público e,
instalação de uma tenda para colocação do júri. Nota: A presente deliberação foi aprovada em
minuta e para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 345/09 - 4.2 - PROPOSTA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DE TAXAS DE OCUPAÇÃO A VENDEDORES, EXPOSITORES E ESPAÇOS DE
DIVERSÃO PRESENTES NO RECINTO DAS FESTAS DA CIDADE/2009. --------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e, sob proposta do Sr. Vereador Prof.
Rogério Duarte, datada de 8/06/2009, isentar do pagamento de taxas de ocupação, os
vendedores, expositores e espaços de diversão presentes no recinto das Festas da Vila, que
decorrerão de 27 de Junho a 5 de Julho, em virtude de já lhes ser cobrado um valor de
participação nas referidas Festas. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 346/09 - 4.3 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO NAS
FESTAS DA CIDADE/ 2009, APRESENTADO POR ALBINO BARROS FERREIRA. -A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder ao requerente, a título gracioso, o
espaço para colocar uma pequena banca para venda de brinquedos e bijutarias nas Festas da
Cidade/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 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA
DELIBERAÇÃO N.º 347/09 - 1.3 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO, APRESENTADO POR MANUEL HORÁCIO ALMEIDA SILVA. -----------
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de
Ruído a Manuel Horácio Almeida Silva, para realização de arraial, com música
gravada/música ao vivo, no lugar de Fermontelos, freguesia de Figueiredo de Alva, com
início no dia 17/07/2009 às 15h00 e termo no dia 18/07/2009 às 02h00; no dia 18/07/2009
com início às 15h00 e termo no dia 19/07/2009 às 02h00 e no dia 19/07/2009 com início às
15h00 e termo no dia 20/07/2009 às 2h00. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 348/09 - 1.4 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO RANCHO INFANTIL E
JUVENIL DA FREGUESIA DE SUL.----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de
Ruído à Associação Rancho Infantil e Juvenil da Freguesia de Sul, para realização de
Encontro de Folclore, com música ao vivo, no lugar e freguesia de Sul, com início no dia
19/07/2009 às 15h00 e termo no mesmo dia às 19h30.------------------------------------------------22 – DIVISÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N.º 349/09 - 22.1 - CONTADOR ELÉCTRICO DO ESPAÇO
INTERNET - PEDIDO DE APOIO, APRESENTADO PELA JUNTA DE FREGUESIA
DE VÁRZEA.-----------------------------------------------------------------------------------------------Atento o pedido de apoio apresentado pela Junta de Freguesia de Várzea, através do ofício n.º
10, datado de 16/04/2009, referente ao pagamento da energia eléctrica consumida no posto
dos CTT das Termas, onde se encontra o Espaço Internet, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, assumir o pagamento do valor de 100€ mensais, desde o início do ano, devendo
ser instalado um contador que permita quantificar, separadamente, os gastos do Espaço
Internet das Termas e do posto dos CTT.----------------------------------------------------------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º 350/09 - 31.2 - AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO - PEDIDO DE
ISENÇÃO DE TAXAS, APRESENTADO POR MARIA HELENA FERREIRA
RIBEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o
mesmo pendente até próxima reunião, devendo a Técnica Superior de Acção Social estar
presente a fim de clarificar o parecer constante na sua informação n.º 26, de 26/05/2009. ------04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º 351/09 - 4.4 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE, APRESENTADO PELO
RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DE SUL. ------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 500€ ao
Rancho Folclórico de Sul, para a realização do XV Festival Internacional de Folclore. ----------
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 15h40m, 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,

