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   ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNI CIPAL DE SÃO 
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010 

Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, 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, Dr. 
Pedro Miguel Mouro Lourenço, Eng.ª Susana Ramos Almeida Matos, Prof. Adriano de Lima 
Gouveia Azevedo, Dr.ª Olga Maria Coutinho Oliveira Madanelo e Prof. Rogério Fernandes 
Duarte.  

 
ABERTURA 

 
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 
10h00m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA : A Vereadora do Partido Socialista iniciou o 
período antes da ordem do dia com a seguinte declaração: “A Câmara Municipal de S. Pedro 
do Sul prova, mais uma vez, ser efectivamente uma Câmara muito abastada. Até se dá ao luxo 
de ser governada por três executivos. Quando o Sr. Presidente, suportado por decisões nunca 
tomadas em reuniões camarárias, publica editais a suspender as reuniões no Verão ou quando 
oferece ambulâncias, estamos perante um Executivo em nome individual. E para que os 
Senhores Jornalistas e os sampedrenses percebam o que eu estou a dizer, passo a explicar: na 
reunião de 11-05-2010, a Câmara Municipal (aquela que designamos adiante por Câmara dos 
7), ao analisar o PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, 
APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DO SUL deliberou, por unanimidade, solicitar à referida 
associação alguns esclarecimentos, - a apresentação de três propostas de Leasing, quais as 
características da viatura e saber qual o funcionamento e organização do Agrupamento, 
entretanto criado - mantendo o mesmo pendente até próxima reunião (deliberação n.º 192/10 - 
1.4). Acrescento que esta decisão baseou--se no facto de, para discussão do referido assunto, 
ter sido entregue, aos vereadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, um documento, 
apenas um, emitido pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, datado de 18 de Março 
referente às cotações indicativas de leasing e apontando, como cliente, os Bombeiros 
Voluntários de S. Pedro do Sul. Tendo em conta que não constava nenhum pedido em actas 
anteriores relativamente a este assunto, sendo apenas apresentada uma proposta de contrato de 
leasing entre os bombeiros e a CCA; não se percebeu qual o tipo de veículo a que se reportava 
a expressão “viaturas ligeiras mercadorias e mistas”, qual o apoio efectivo pretendido (se 
pagamento de parte das rendas, se na totalidade), ou seja, os documentos da reunião não 
incluíam qualquer pedido, nem justificação para a designação do ponto 6, ficando, ainda, a 
dúvida relativamente ao facto do pedido aparecer em nome dos bombeiros voluntários, 
quando a constituição do Agrupamento era já um dado adquirido, possuindo mesmo número 
de identificação fiscal. Desde essa data até 2 de Julho de 2010, nenhum dos elementos da 
Câmara dos 7 (pelo menos de forma oficial) ouviu falar da ambulância. A 2 de Julho, a VFM 
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informava da presença do Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, nas comemorações 
dos 125 anos dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul e da oferta, pela Câmara 
Municipal, de uma nova ambulância de socorro à referida corporação. A 15 de Julho, pode 
ler-se no corpo da notícia “MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA CELEBROU 
125 ANOS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DO SUL”, publicada pela 
Gazeta da Beira, o seguinte: “Em dia de aniversário, a Câmara de S. Pedro do Sul ofereceu à 
corporação uma nova ambulância …”. Na reunião de 9 de Agosto, eis que o pedido de apoio 
para a aquisição da ambulância ressuscita. Percebemos, então, que esta oferta se podia 
explicar com a metáfora da pescada “antes de o ser, já o era…”, pois como refere o Sr 
Presidente da Direcção da referida corporação, através de um ofício enviado, e passo a citar 
“… a nova ambulância que nos será oferecida pelo Município”, “… esta Associação 
confirmou a encomenda da ambulância na FUTURVIDA, conforme documento que 
igualmente se junta”. Acrescente-se que a confirmação da encomenda data de 24 de Março de 
2010 (quase 2 meses antes da reunião de CM de 11 de Maio). Não entraremos em mais 
pormenores deste caso, pois se os quiserem saber basta consultarem a DELIBERAÇÃO N.º 
317/10 - 1.2 , da reunião de 9 de Agosto. Só o trouxemos hoje aqui para explicitar como se 
governa em nome individual, obviamente que sustentado pelos améns da Câmara dos 5 (um 
dos executivos que governa o Concelho). O outro exemplo refere-se ao edital que o Sr 
Presidente mandou publicar, no qual se afirma que, por deliberação da Câmara Municipal, 
ficam desconvocadas as reuniões de Julho e Agosto atendendo a que o período de férias da 
vereação inviabiliza a existência de quórum, quando a referida desconvocação resultou da 
informação dada, pelo Sr Presidente da Câmara aos vereadores, após o encerramento da 
reunião de 25 de Junho que, por sinal, foi uma reunião pública. Retomemos outro dos 
executivos que governam o Concelho – A Câmara dos 5. Quando se decide fazer uma festa a 
2000 euros à hora, governa a Câmara dos 5. Decisão suportada legalmente pelos poderes do 
Presidente, mas sempre com a elegância de “A Câmara convida …”. E volta a governar, 
quando se suporta uma associação que, em cerca de um ano e cinco meses, já recebeu mais de 
130 000 euros, mas cuja avaliação do seu impacte se desconhece, pese embora tenha sido 
pedida uma avaliação rápida do projecto, há cerca de oito meses, por um dos outros 
executivos que governa o concelho - a Câmara dos 7.Perante o exposto, Sr. Presidente, surge-
nos uma dúvida: Em qual dos executivos que governa o Concelho, foi discutido o projecto, 
publicitado pelo Sr. Vice-Presidente na penúltima edição da Gazeta da Beira, que inclui a 
limpeza e recuperação do Rio Vouga, entre S. Pedro do Sul e as Termas, a implantação de um 
espelho de água e a criação de condições para a prática de desportos náuticos? É que não me 
parece que conste nas actas do executivo anterior e eu nunca ouvi falar dele, apesar de estar 
sempre atenta nas reuniões ou como diz o povo “com um olho no burro, outro no cigano”. 
Será novamente a delegação de poderes ou os poderes do Sr. Vice-presidente?” Contudo é 
justo, e para não variar, cabe-me fazer aqui um elogio ao Sr. Vice-Presidente que, pela 
primeira vez, publicita um projecto que não é para Carvalhais. Será que tal se deve ao facto 
das ribeiras de Carvalhais não terem caudal suficiente para o dito espelho de água?!”. O 
Vereador, Prof. Adriano Azevedo começou por dizer que não responde a provocações 
gratuitas e esclareceu que o projecto citado já foi referido na “Gazeta da Beira” e comunicado 
à reunião de Câmara para efeitos de candidatura ao PROVERE. A Vereadora Dr.ª Olga 
Madanelo prosseguiu: “ O segundo assunto, Sr. Presidente, continua a relacionar-se com 
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água, a água do concelho. Assim, gostaria de lhe colocar as seguintes questões: 1 - Dispõe a 
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul de um Plano de Controle da Qualidade da água 
(PCQA), de acordo com o definido no Dec-Lei 306/2007? 2 - Existindo, e de acordo com o 
mesmo referencial normativo, está aprovado pela ERSAR, IP (Entidade Reguladora dos 
Serviços de Água e Resíduos). Neste sentido, por que razão o fontanário junto à rotunda da 
ponte não foi incluído, tendo em conta a sua enorme utilização? Eu digo isto porque, segundo 
a lei, aos fontanários não incluídos no PCQA, a entidade gestora deve colocar a placa “água 
não controlada”, tal como a CMSPS o fez na passada 4.ª feira? 3 - Por que razão a CMSP não 
preserva todos os fontanários do concelho?”. A Vereadora do Ambiente, Eng.ª Susana Ramos, 
esclareceu que, nos casos dos fontanários a Lei apenas obriga ao controlo dos mesmos, 
quando não existe rede pública de abastecimento de água. Nestes casos, a Lei apenas obriga à 
colocação de placas informativas “ Água não controlada”. Após os esclarecimentos prestados, 
a Vereadora do Partido Socialista, Dr.ª Olga Madanelo, declarou que: “enquanto cidade 
termal, devíamos todos estar empenhados na garantia da qualidade da água, assegurando um 
adequado tratamento da mesma e integrando no PCQA todos os fontanários que sejam origem 
única de água para consumo humano.” De seguida o Vereador do Partido Socialista, Dr. 
Pedro Mouro, apresentou as seguintes questões: 1.ª Questão - “Mais uma vez, solicitamos a 
apresentação do relatório de contas semestral da Termalistur. A que se deve este atraso? 
Falhas nos serviços? Atraso do ROC? Problemas em termos de movimentos contabilísticos? 
Os Vereadores do PS, não podem pactuar com este atraso, por a sua apresentação fora de 
horas desvirtuar a verdadeira situação financeira da Termalistur.” 2.ª Questão – “Na reunião 
de 12 de Abril, alertei para a falta de iluminação pública entre Joazim/ Cobertinha, freguesia 
de Vila Maior. É um problema urgente, pois põe em causa a segurança das crianças que todos 
os dias têm que passar naquele caminho. Nessa mesma reunião, o Sr. Presidente respondeu, e 
passo a citar” que a situação da Cobertinha/Joazim é de resolução urgente dado o perigo que 
envolve para as crianças, pelo que irá inteirar-se da celeridade deste pedido, reconhecendo 
que existem situações que devem ser sinalizadas como prioritárias pelos serviços”. Volvidos 
mais de 6 meses e já com novo ano lectivo a funcionar, continuamos na mesma……às 
escuras!!!” 3.ª Questão - Gostaríamos de voltar a discutir aqui a questão do encerramento do 
Posto Médico de Manhouce para dizer o seguinte: Como já o dissemos anteriormente, somos 
frontalmente contra o encerramento do posto médico de Manhouce. Entendemos que é uma 
situação que tem que ser rapidamente solucionada. Não é de todo viável a alternativa 
apresentada pelos organismos oficiais. Estamos perante uma população, na sua maioria 
envelhecida e consequentemente com dificuldades de mobilidade, uma população isolada, 
servida de uma quase inexistente rede de transportes públicos, uma população com baixo 
poder económico. Neste sentido, comprometemo-nos a enviar uma carta, à Sra. Directora 
Executiva do ACES- Dão-Lafões 2 e ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Ministra da 
Saúde, dando conta do nosso desagrado e discordância e solicitando a reabertura do referido 
posto, pelo menos um dia por semana. A par desta decisão, queremos aqui apresentar uma 
proposta ao Executivo Camarário: Que fosse sugerido, à Directora do ACES Dão Lafões2 
pela CMSPS, a existência de um dia (ou meio-dia) por semana no Posto de Santa Cruz da 
Trapa dedicado exclusivamente aos utentes de Manhouce. Em contrapartida, o município 
asseguraria o transporte gratuito dos utentes de Manhouce. Esta medida não nos parece que 
envolva muitos custos à CM, pois, tanto quanto sabemos, existem duas carrinhas de 9 lugares 
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paradas no parque do Pavilhão por não garantirem as condições exigidas por lei para 
transporte de crianças. Por outro lado, o valor do motorista e do gasóleo não deve ultrapassar 
os 2000 euros à hora de uma festa de final de ano. E também acreditamos que os 
sampedrenses não se deviam importar em abdicar destas festas em prol da saúde da população 
de Manhouce. Outra forma de pôr esta proposta em prática, seria retirar do protocolo 
elaborado entre a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e a Escola Profissional de Carvalhais, 
algum benefício para a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul pois, tanto quanto sabemos e até 
que nos provem o contrário, a Câmara Municipal transporta os alunos da Escola Profissional 
de Carvalhais para e de Oliveira de Frades, sem obter quaisquer contrapartidas. Ao nível 
prospectivo, propomos que o executivo adopte uma proposta eleitoral do PS, e que já existe 
em muitas autarquias, que se prende com a aquisição de uma unidade móvel de saúde, para 
fazer face, sobretudo, aos utentes mais necessitados do Concelho e com mais dificuldades de 
mobilidade. Pensamos que é um investimento apropriado, urgente e necessário para os 
sampedrenses”. Em resposta às questões colocadas pelo Dr. Pedro Mouro, o Sr. Presidente 
informou que, em relação à iluminação pública da estrada de Joazim existe um atraso por 
parte da EDP. O processo foi iniciado em Abril e espera que no início do ano a obra esteja 
concluída; em relação ao Relatório de Contas Semestral da Termalistur, informou que será 
presente a uma reunião do Executivo, após parecer do Revisor Oficial de Contas. Quanto ao 
Posto Médico de Manhouce, o Sr. Presidente referiu o seguinte: " é caso para dizer “isto é que 
é coragem”. Foi sempre procedimento dos Executivos que liderei ao longo destes anos, tentar 
resolver institucionalmente as situações que não são da responsabilidade da Câmara 
Municipal. A Câmara Municipal tem as suas competências e o Poder Central as suas. Foi 
pedido conjuntamente com o Presidente da Junta de Manhouce, uma audiência ao Sr. 
Secretário de Estado para expor as dificuldades da população de Manhouce e de outras 
freguesias que distem esses quilómetros do Centro de Saúde. Politicamente é estranho que o 
Partido Socialista não faça a sua diligência junto dos órgãos de nomeação política. O 
encerramento do Posto Médico de Manhouce é da responsabilidade do Governo e da 
Administração de Saúde. O problema não é de transporte, é de população idosa que está a 
dezenas de quilómetros e necessita de alguma comodidade, sobretudo as que precisam de 
cuidados especiais." ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 461/10 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNI ÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2010: 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 462/10 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 28 
DE OUTUBRO DE 2010: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
seguinte situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: ---  
- Operações Orçamentais: 594.568,85€ (Quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e 
sessenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos);  ------------------------------------------------------  
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- Operações de Tesouraria: 658.335,68€ (Seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e 
cinco euros e sessenta e oito cêntimos);  -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 463/10 - 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 5 folhas, a qual importa da forma que 
a seguir se indica: no período de 14 a 27 de Outubro de 2010, em 747.073,21€ (Setecentos e 
quarenta e sete mil, setenta e três euros e vinte e um cêntimos) de operações orçamentais e em 
32.583,91€ (Trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e três euros e noventa e um 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. José Alberto Sousa, no 
período de 15 a 28 de Outubro de 2010, 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 pela Vereadora Eng.ª Susana Ramos 
Almeida Matos em processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e 
Urbanismo, no período de 15 a 29 de Outubro de 2010, 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 pela Vereadora Eng.ª Susana Ramos 
Almeida Matos em processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no 
período de 15 a 28 de Outubro de 2010, 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 15 a 28 de Outubro de 2010, 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 (84 a 90), Utilização (108 a 112), 
Publicidade (303 a 321), e Ocupação da Via Pública/Obras (28 a 29); Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças: Licenças de Festa (01), Licenças Especiais de Ruído (03), 
Espectáculos na Via Pública (01), Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (03), 
Diversos (Certidões) (05) e Execuções Fiscais (06); Na Secção de Serviços Urbanos: 
Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova e Velha e Velharias (2), Licenças de 
Cemitério (112) e Travessia/Ocupação Via Pública com canos (4). ---------------------------------    
- 1.2.6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68 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 da Licença Especial de Ruído a Cristina Maria Rodrigues Figueira, para a realização 
de baile com música ao vivo, no lugar das Termas, freguesia de Várzea, com início no dia 
23/10/2010 às 22h00m e termo no dia 24/10/2010 às 04h00m. ---------------------------------------    
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1.2.7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68 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 da Licença Especial de Ruído a Michel de Jesus Almeida, para a realização de baile 
com música gravada, no lugar e freguesia de Manhouce, com início no dia 31/10/2010 às 
22h30m e termo no dia 01/11/2010 às 04h00m. ---------------------------------------------------------  
1.2.8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º 68 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 da Licença Especial de Ruído à Associação Cultural de Vila Maior, para a realização 
de baile com música ao vivo, no lugar de Cobertinha, freguesia de Vila Maior, com início no 
dia 31/10/2010 às 22h00m e termo no dia 01/11/2010 às 04h00m. ----------------------------------  
1.2.9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artº 68 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 da Licença Especial de Ruído à Associação Cultural de Vila Maior, para a realização 
de baile com música ao vivo, no lugar de Cobertinha, freguesia de Vila maior, com início no 
dia 06/11/2010 às 22h00m e termo no dia 07/11/2010 às 04h00m. ----------------------------------  
1.2.10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artº 68 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 da Licença Especial de Ruído a Cristina Maria Rodrigues Figueira, para a realização 
de baile com música ao vivo, no lugar das Termas, freguesia de Várzea, com início no dia 
30/10/2010 às 22h00m e termo no dia 31/10/2010 às 04h00m. ---------------------------------------  
1.2.11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/10/2010, 
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do artº 68 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 da Licença Especial de Ruído à Associação Cultural de Drizes, para a realização de 
baile com música gravada/música ao vivo, no lugar de Drizes, freguesia de Várzea, com início 
no dia 30/10/2010 às 21h30m e termo no dia 31/10/2010 às 02h00m e, no dia 31/10/2010 com 
início às 22h00m e termo no dia 01/11/2010 às 06h00m. ----------------------------------------------  
1.2.12 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/10/2010, 
que autorizou, nos termos legais, a publicitação da oferta pública de trabalho para a “Selecção 
dos Professores de Inglês” para o Agrupamento de Escolas de Sta Cruz da Trapa, de acordo 
com informação nº 672 da Secção de Pessoal, datada de 25/10/2010. -------------------------------  
 

 
22 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 
 

DELIBERAÇÃO N.º464/10 - 22.1 – PASSAGEM DE COLECTORES EM TERRENOS 
PARTICULARES  – ISENÇÃO DE TARIFAS. --------------- --------------------------------------  
No seguimento do projecto de abastecimento de água e saneamento da Torre e Casal da 
Renda, e por questões de viabilidade técnica do mesmo, o colector de águas residuais terá que 
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passar por terrenos particulares. Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento da tarifa de ligação dos respectivos ramais, os proprietários que 
autorizem a passagem do referido colector (identificados na informação nº 55/09 e nº 50/10-
CS da DEP), tarifa essa prevista nos nºs.1 e 2 do artº 24 da Tabela de Tarifas Municipais. ------  
DELIBERAÇÃO N.º465/10 - 22.2 – TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE 
PASSAGEM PARA O ANO DE 2011. -----------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a informação da Directora do 
Departamento de Administração Geral, datada de 20/10/2010, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, fixando a taxa Municipal dos Direitos de Passagem para o ano de 
2011 em 0,25% remetendo a presente deliberação à necessária aprovação da Assembleia 
Municipal. A Vereadora do Partido Socialista votou contra, fundamentando-se na deliberação 
nº 215/09 de 19 de Novembro que a seguir se transcreve: “No entendimento dos Vereadores 
do Partido Socialista, a Autarquia deveria rever e anular a aplicação da Taxa Municipal de 
Direito de Passagem, pelos motivos apontados: Pelo efeito de dupla tributação quando 
aplicada: – um consumidor a quem sejam prestados serviços de comunicações, 
nomeadamente, telefone fixo e internet, por empresas que partilham as mesmas infra-
estruturas, é confrontado com a dupla cobrança da mesma taxa, o que, aliás, poderá variar em 
função do número de serviços contratados; A tributação encarece o serviço prestado, o que, 
face à situação económica actual, pode inviabilizar a contratação destes serviços, contribuindo 
para um atraso de alguns sampedrenses no acesso ao conhecimento global, nomeadamente, 
através da Internet. Ao ser cobrada a Taxa Municipal de Direito de Passagem, os 
sampedrenses pagam uma taxa por serviços não prestados pelo município – uma vez que o 
valor cobrado se destina ao erário camarário sem que haja uma correspondente prestação de 
serviços, oneram-se os munícipes que supostamente deveriam servir.”. O Vereador Dr. Pedro 
Mouro absteve-se. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º466/10 - 32.1 – DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTE AO 
CONSUMO DOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2010 – COBRANÇA 
COERCIVA. ----------------------------------------- --------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores 
em débito referente ao consumo de água dos meses de Abril, Maio e Junho de 2010, nos 
termos das informações nº. 118 de 07/10/2010, 120 e 122 de 08/10/2010 , da Divisão de 
Obras e Serviços Urbanos,  que aqui se dão por integralmente reproduzidas. ----------------------  
DELIBERAÇÃO N.º467/10 - 32.2 – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO ELEVADO DE 
ÁGUA, APRESENTADA POR FRANCISCO FERNANDES MARINHO. -------------------  
Após análise da presente exposição, bem como informação do Chefe da Divisão de Obras e 
Serviços Urbanos, datada de 08/10/2010, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão dado que a rotura ocorreu no interior da habitação.  --------------------------  
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04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º468/10 - 4.1 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DA ESCOLA DO 
OUTEIRO – VILA MAIOR, APRESENTADO PELO CENTRO SOCIA L DE VILA 
MAIOR.. ------------------------------------------- -----------------------------------------------------------   
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação nº.288 de 11/06/2010 
e ceder as instalações da ex-escola do Outeiro/Vila Maior ao Centro Social de Vila Maior, 
sem quaisquer encargos para a Câmara, para desenvolver o projecto “Espaço Educar”, pelo 
período de um ano, renovável por igual período, devendo para o efeito celebrar-se o 
respectivo contrato de comodato. --------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º469/10 - 4.2 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 
12ª FESTA DA CASTANHA E DO MEL, APRESENTADO PELA CA SA 
RECREATIVA  MACIEIRENSE. -------------------------- --------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, estabelecer parceria com a Casa Recreativa 
Macieirense para a realização da 12ª Festa da Castanha e do Mel/2010, atribuindo um 
subsídio no valor de 1.500€ e, apoio nos termos da informação nº. 20 do Técnico Superior de 
Gestão e Planeamento em Turismo, de 11/10/2010, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ---  
DELIBERAÇÃO N.º470/10 - 4.3 – MATERIAL DANIFICADO N A MONTAGEM DE 
STANDS EM 2009 – PEDIDO DE SUBSÍDIO, APRESENTADO PELA ADRIMAG. -----  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 82,22 
euros para o efeito em título. -------------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO N.º471/10 - 4.4 – FORNECIMENTO DE ALMOÇ O ÀS ESCOLAS 
DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO - ANO  LECTIVO 
2010/2011 - PROTOCOLOS. ----------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, celebrar protocolos, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos, com as entidades que a seguir se indicam, para fornecimento de 
almoço às Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância do Concelho: com o Centro Social de 
Valadares, para fornecimento de refeições às Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância de 
Valadares, S. Cristóvão de Lafões e Manhouce, pelo valor unitário/dia de 2,00€; com o 
Centro de Promoção Social de Carvalhais, o fornecimento de refeições às Escolas do 1.º Ciclo 
e Jardins-de-Infância de Bordonhos, Termas, Várzea, Figueiredo de Alva, Fermontelos, S. 
Félix, Pindelo dos Milagres, Pinho, Oliveira de Sul, e o fornecimento de refeições à Escola do 
1º Ciclo de Sul e aos Jardins-de-Infância de Baiões e Ladredra, pelo valor unitário/dia de 
1,95€ bem como o fornecimento de refeições às Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-Infância  de 
Carvalhais e Sá, pelo valor unitário/dia 2,00€; com a A.R.C.A, o fornecimento de refeições às 
Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância de Freixo, Serrazes e Jardim-de-Infância de St.ª 
Cruz da Trapa, pelo valor unitário/dia de 2,00€ e com o Centro Social de Vila Maior, o 
fornecimento de refeições às Escolas do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância de Vila Maior e 
Jardim-de-Infância de Sendas, pelo valor unitário/dia de 2,00€. A todos os valores referidos 
acresce o IVA à taxa legal em vigor. Relativamente ao presente assunto, a Vereadora do 
Partido Socialista, Dr.ª Olga Madanelo, colocou as questões que se transcrevem: 
“Reportando-me ao teor de todos os protocolos, surgem-nos as seguintes questões que 
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gostaríamos de ver respondidas; quem elabora as ementas, se as mesmas estão de acordo com 
o preconizado pelo Ministério da Educação, quem supervisiona os planos de ementa e se, 
alguma vez, foi consultada a nutricionista do Centro de Saúde de S. Pedro do Sul; as questões 
seguintes prendem-se exclusivamente com o teor de um dos protocolos elaborados entre a 
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e o Centro de Promoção Social de Carvalhais, que 
passo a explicar: Tendo em conta que, neste protocolo, é atribuída a quantia de 1, 95 € por 
cada refeição (menos 0,5€ do que nos restantes) justificado pelo facto de ser a Câmara 
Municipal a transportar as refeições para as escolas e jardins-de-infância abrangidos – 
Bordonhos (Escola e Jardim-de-infância); Termas (Escola e Jardim-de-infância); Várzea 
(Escola e Jardim-de-infância); Baiões (Jardim-de-infância); Figueiredo de Alva (Escola e 
Jardim-de-infância); Fermontelos (Escola e Jardim-de-infância); S. Félix (Escola e Jardim-de-
infância); Ladreda (Jardim-de-infância); Pindelo dos Milagres (Escola e Jardim-de-infância); 
Pinho (Escola e Jardim-de-infância) Oliveira de Sul (Escola e Jardim-de-infância) e Sul 
(Escola), gostaria de dirigir esta questão ao Sr. Vereador José Sousa, e saber se a Câmara 
Municipal fez contas, ou seja, se a Câmara Municipal não sairá prejudicada neste acordo, 
pois, parece-nos um contrato de amigo; gostaria ainda de colocar as seguintes questões: De 
quem é obrigação de controlar a segurança alimentar destes alimentos? Está assegurado a 
segurança alimentar de acordo com a lei, nomeadamente a metodologia HACCP? Estarão 
asseguradas as temperaturas de alguns alimentos só com a existência de caixas isotérmicas?, 
ou seja, não serão servidos alimentos que, de acordo com os planos HACCP, careçam de 
refrigeração no transporte? Possui a Câmara Municipal viaturas ou outros meios que garantam 
a refrigeração dos alimentos?”. Em resposta às questões colocadas o Vereador Prof. Rogério 
Duarte, esclareceu que, desde o início do processo, o acompanhamento é feito pela Sr.ª 
Delegada de Saúde e pela Sr.ª Nutricionista, ambas funcionárias do Ministério da Saúde; as 
ementas são elaboradas pela Nutricionista e havido reuniões de acompanhamento com os 
representantes das IPSS e, sempre com a presença das Técnicas atrás referidas. Paralelamente, 
tem sido dada formação às “manipuladoras” dos alimentos. Quanto ao valor de 1,95€, 
celebrado com o Centro de Promoção Social de Carvalhais, situação havida no ano lectivo 
anterior com o Centro Social de Valadares, o Vereador Dr. José Sousa, referiu que esse 
fornecimento teria que ser, dentro do possível, idêntico aos dos restantes fornecedores; 
condição acordada pelo Prof. Rogério Duarte que, esclareceu, ainda, que o valor foi estimado 
entre todas as Associações tendo como base as empresas de catering que praticam este tipo de 
serviço e, em reunião com as IPSS chegaram a um valor genérico que aferiram, em função 
das características de prestação de serviço de cada uma das instituições. Referiu, ainda, que 
existem duas situações distintas: a situação da instituição que confecciona e fornece a 
alimentação e, a situação em que, para além da confecção, existe o acondicionamento e 
transporte da alimentação em malas térmicas adequadas para o efeito, mantendo a sua 
temperatura inicial; foi acordado entre todas as partes que, quem confeccionasse e fornecesse, 
o preço era um e, para quem só fornecesse, o preço seria outro. Por último, informou que o 
processo da alimentação tem sido bem conduzido e funcionado muito bem. Perante o exposto, 
os Vereadores do Partido Socialista declararam o seu voto contra “pelas dúvidas que estes 
protocolos lhes suscitam, as quais não viram esclarecidas em nenhum documento nem nas 
explicações apresentadas na presente reunião.” Nota: A presente deliberação foi aprovada em 
minuta e para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO N.º472/10 - 4.5 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINE-TEATRO 
PARA REALIZAÇÃO DE  PALESTRA SOBRE DIREITOS HUMANOS , 
APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO DO SUL. -----  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a título gracioso o Cine-Teatro ao 
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul para realização da actividade supra mencionada. -  
DELIBERAÇÃO N.º473/10 - 4.6 – PEDIDO DE APOIO NA ALIMENTAÇÃO PARA O 
ANO LECTIVO 2010/2011. ------------------------------------------------------------------------------  
Analisados todos os processos constantes na relação apresentada pela Divisão de Cultura 
Desporto e Acção Social, constituída por 1 folha, a qual se dispensa de ser transcrita, depois 
de ser rubricada por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o anexo V da 
presente acta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder os apoios 
solicitados, de acordo com a informação nº 133 da Técnica Superior de Serviço Social, datada 
de 25/10/2010, com efeitos retroactivos ao início do ano lectivo 2010/2011.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: -----------------------   
 

 
21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
DELIBERAÇÃO N.º474/10 – 21.1 – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL 
DE RUÍDO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE V ILA MAIOR. -  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de 
Ruído à Associação Cultural de Vila Maior, para a realização de baile, com música ao vivo, 
no lugar de Cobertinha, freguesia de Vila Maior, com início no dia 20/11/2010 às 22h00m e 
termo no dia 21/11/2010 às 04h00m. ---------------------------------------------------------------------  
 
 

04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º475/10 – 4.7 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE VIATURA, 
APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIR OS 
VOLUNTÁRIOS DE S. PEDRO DO SUL. -----------------------------------------------------------  
Na sequência do incêndio florestal ocorrido no nosso Concelho no passado Verão, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a viatura nos termos solicitados para o 
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Comando, e alguns elementos dos Bombeiros Voluntários, se deslocarem a Alcobaça, no 
próximo dia 31, para colocarem uma lápide ao bombeiro falecido no referido incêndio. Nota: 
A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. --------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º476/10 – 4.8 - PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE “LAFÕES EM MANIFESTA”, APR ESENTADO 
PELA ANIMAR – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOL VIMENTO 
LOCAL. -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  
Analisado o presente pedido a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar apoio 
logístico para a realização da actividade que decorrerá na Escola Secundária de S. Pedro do 
Sul de 6 a 7 de Novembro, a saber: Divulgação -  impressão/colocação de mupis e programas; 
transportes (durante o horário de serviço devendo, após este horário, o pagamento de horas 
extras ser suportado pela Organização) e, cedência gratuita do Cine-Teatro no dia 5 de 
Novembro. O Vereador Prof. Rogério Duarte absteve-se relativamente à cedência do Cine-
Teatro, dado que irá haver cobrança de bilhetes. Nota: A presente deliberação foi aprovada 
em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º477/10 – 4.9 – PROJECTO DESPORTO SEM IDADE – MAIS 
DESPORTO, MAIS SAÚDE. ----------------------------------------------------------------------------  
Apresentado, pelo Gabinete de Desporto, o projecto para a nova época, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria, aprovar o mesmo, fixando em 10€ o valor da inscrição para todos os 
participantes. Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra por “ entenderem que 
deveria existir uma descriminação positiva relativamente à dos beneficiários. Neste sentido, 
propuseram que quem auferisse de uma pensão inferior a 500 euros mensais, deveria estar 
isento deste pagamento”. ------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11h40m, 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. -------------------------------------------------------------------------------  
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