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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
DO SUL REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2011
Aos onze dias do mês de Março do ano de dois mil e onze, reuniu ordinariamente no Edifício
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 Carlos Coelho Ferreira de Almeida, Prof. Adriano de Lima
Gouveia Azevedo e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Faltaram à presente reunião a Eng.ª
Susana Ramos Matos por se encontrar de licença de maternidade, o Vereador Dr. José Alberto
da Silva Alexandre e Sousa por motivo de férias e a Vereadora Dr.ª Olga Maria Coutinho
Oliveira Madanelo por se encontrar doente.

ABERTURA
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram
10h10m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos:
DELIBERAÇÃO N.º 116/11 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a
abstenção do Dr. José Carlos Almeida por não ter estado presente, 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 117/11 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 09
DE MARÇO DE 2011: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte
situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: -------------- Operações Orçamentais: 75.771,08 € (Setenta e cinco mil, setecentos e setenta e um euros e
oito cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------ Operações de Tesouraria: 663.594,80 € (Seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e
noventa e quatro euros e oitenta cêntimos); -------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 118/11 - 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 24 de Fevereiro a 09 de Março de 2011, em 523.252,50 €
(Quinhentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos) de
operações orçamentais e em 107,83€ (Cento e sete 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. ----------------
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- 1.2.2 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Vereador Prof. Rogério Duarte em
processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e Urbanismo, no
período de 25 de Fevereiro a 10 de Março de 2011, 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 II da presente
acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.2.3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Vereador Prof. Rogério Duarte em
processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no período de 11 de
Fevereiro a 10 de Março de 2011, 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 de, no período de 24 de Fevereiro a 10 de Março de 2011,
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 (25 a 26), Utilização (16 a
20) e Publicidade (3 a 21); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças: Licenças de Festa
(03), Licenças Especiais de Ruído (08), Licença Espectáculos na Via Pública (01), Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos (08); Diversos (Certidões) (04); Execuções Fiscais (04
e Leilões (01)); Na Secção de Serviços Urbanos: Concessão/Renovação de lugares na Feira
Nova e Velha e Velharias (7), Licenças de Cemitério (1) e Travessia/Ocupação da Via Pública
com canos (1). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.2.5 - Tomar conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Associação Mutualista dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul – MUT, no seu ofício n.º D/2011-07
de 01/03/2011, em cumprimento da Deliberação n.º 482 de 12 de Novembro de 2010. ---------- 1.2.6 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
28/02/2011, exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º1 do art.º18 do
Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de Junho que, autorizou a abertura de concurso público para
“Fornecimento contínuo de gás propano para o Pólo Pedagógico de Carvalhais e para o
Complexo Desportivo Municipal”, pelo valor base de 60.000€ e 120.000€, respectivamente,
tendo ainda nomeado o seguinte júri para a condução do procedimento e de acordo com o
disposto nos artigos 67.º, 68.º e 69.º do CCP, a saber: Presidente do júri - Eng.º Pedro Mouro;
vogais efectivos - António Girão e Antonino Machado e vogal suplente - Fernando Ferreira. -- 1.2.7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 02/03/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/09
de 18/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 que, autorizou a
emissão de Licença Especial de Ruído ao Rancho Folclórico de Pinho, para a realização de
baile com música ao vivo, no lugar de Passos, freguesia de Pinho, com início no dia
05/03/2011 às 20h30m e termo no dia 06/03/2011 às 04h30m. --------------------------------------- 1.2.8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 02/03/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/09
de 18/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 que, autorizou a
emissão de Licença Especial de Ruído à Associação Cultural Recreativa e Desportiva de
Oliveira e Aveloso, para desfile de Carnaval, no lugar de Oliveira, freguesia de Sul, com
início no dia 06/03/2011 às 14h30m e termo no mesmo dia às 18h00m. ---------------------------- 1.2.9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 02/03/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/09
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de 18/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 que, autorizou a
emissão de 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 05/03/2011 às
22h30m e termo no dia 06/03/2011 às 02h00m. --------------------------------------------------------- 1.2.10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 02/03/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º3 do art.º 68.º da Lei n.º169/09
de 18/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 que, autorizou a
emissão de 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 12/03/2011 às
22h30m e termo no dia 13/03/2011 às 02h00m. --------------------------------------------------------- 1.2.11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 07/03/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º3 do art.º 68.º da Lei n.º169/09
de 18/09 com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 que, autorizou a
emissão de Licença Especial de Ruído a Jorge Manuel Correia Marques, para a realização de
baile com música ao vivo, no lugar e freguesia de Serrazes, com início no dia 07/03/2011 às
22h00m e termo no dia 08/03/2011 às 02h30m. --------------------------------------------------------- 1.2.12 - Tomar conhecimento da informação n.º102 de 24/02/2011, da Fiscalização
Municipal, referente à situação da Quinta da Caldeiroa – Rio Sul, propriedade de João Carlos
Fernandes Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.2.13 - Tomar conhecimento com a abstenção do Vereador do Partido Socialista Dr. José
Carlos Almeida, do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 09/03/2011
que aprovou o Auto de Medição N.º 10 – Trabalhos Normais da Empreitada “
Requalificação/Construção – J1 E 1.º CEB – Carvalhais (Pólo Pedagógico de Carvalhais)”,
adjudicada à Firma Vilda – Construção Civil, S.A. no valor de 77.834,88€, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, autorizando a efectivação da respectiva despesa.----------------------------DELIBERAÇÃO N.º 119/11 - 1.3 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA (POSTO DE
CORREIO DAS TERMAS) - "ESCLARECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE
VERBA". ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar a deliberação n.º193, de 11/05/2010,
passando a cláusula n.º3 do Protocolo de cedência (Posto de Correio das Termas) celebrado
com a Junta de Freguesia de Várzea a ter a seguinte redacção: “ Pelo mesmo período, apoiará
o Município de S. Pedro do Sul com o valor mensal de 700€ (setecentos euros) para o
funcionamento do Posto de Correio”. Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por
unanimidade, que a presente alteração produz efeitos desde a deliberação acima mencionada.
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 120/11 1.4 - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS
TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL DECRETO-LEI Nº13/2011 - PARECER JURÍDICO. --------------------------------------------Tendo sido presente análise jurídica da Directora do Departamento de Administração Geral,
datada de 21/02/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, quanto ao
enquadramento na nova Lei dos apoios a atribuir à Associação Mutualista, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aguardar parecer solicitado à CCDRC para, após,
deliberar em conformidade. --------------------------------------------------------------------------------
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21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA
DELIBERAÇÃO N.º121/11 – 21.1 – PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO
"PROJECTO DERMOCOSMÉTICA", APRESENTADO PELA EMPRESA
MUNICIPAL E.E.M. - TERMALISTUR. -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a execução do “Projecto
Dermocosmética” seja efectuada pela Empresa Municipal E.E.M. – Termalistur, uma vez que
o mesmo está relacionado com a actividade do Termalismo. ----------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º122/11 – 21.2 – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO E TABELA
DE TAXAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO APÓS INQUÉRITO PÚBLICO.--------------Após o prazo para apresentação de sugestões e/ou reclamações relativo ao projecto de
alteração do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, bem como da respectiva
fundamentação económico-financeira, sem que houvesse qualquer sugestão e ou reclamação,
de acordo com informação n.º12-CM, de 28/02/2011, da Secção de Contencioso, Taxas e
Licenças, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração, 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, remetendo à Assembleia
Municipal o documento para sua aprovação. Nota: A presente deliberação foi aprovada em
minuta e para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º123/11 – 21.3 – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO, APRESENTADO POR JOÃO DE ALMEIDA. ------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de
Ruído a João de Almeida, para realização de arraial com música ao vivo, no lugar de
Dianteiro, freguesia de Santa Cruz da Trapa, com início no dia 18/03/2011 às 21h00m e termo
no dia 19/03/2011 à 01h00m e, no dia 19/03/2011 com início às 16h00 e termo no dia
20/03/2011 à 01h00m. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º124/11 – 21.4 – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO, APRESENTADO POR MARIA DE LURDES VILAR COUTINHO
LOUREIRO. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de Licença Especial de
Ruído a Maria de Lurdes Vilar Coutinho Loureiro, para realização de arraial com música ao
vivo, no lugar de Penso, freguesia de Serrazes, com início no dia 19/03/2011 às 21h00m e
termo no dia 20/03/2011 às 02h00m e, no dia 20/03/2011 com início às 21h00 e termo no dia
21/03/2011 às 02h00m. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------22 – DIVISÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N.º125/11 – 22.1 – "LOJA DAS TERMAS" - PROPOSTA DE
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A COOPRAÍZES.-----------------------------------

Acta de 11-03-2011

Livro nº 44

54

Fls.54
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder as instalações da “Loja das Termas”
à Coopraízes para comercialização/escoamento de produtos regionais devendo, para o efeito,
celebrar-se contrato de comodato pelo período de um ano, renovável por iguais períodos.
Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, autorizar a Coopraízes a
realizar as obras necessárias, desde que não haja qualquer encargo para a Câmara. --------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º126/11 – 31.1 – COBERTURA DE HABITAÇÃO EM LOUSA, NO
LUGAR DE NODAR, FREGUESIA DE S. MARTINHO DAS MOITAS - PEDIDO DE
APOIO, APRESENTADO POR ZULMIRA CARRÃO CARDOSO DE PAIVA. ----------Analisado o processo em referência e, de acordo com informação n.º26 da Fiscalização
Municipal, datada de 23/02/2011 que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a munícipe no valor diferencial de 352€ pela
aplicação da lousa na cobertura da habitação. -----------------------------------------------------------

32- DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º127/11 – 32.1 – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA AMEIXIOSA
- SÃO MARTINHO DAS MOITAS. ------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fornecer os materiais para ampliação do
cemitério da Ameixiosa, no valor estimado de 1.692,20€, de acordo com informação n.º 25 da
Divisão de Obras e serviços Urbanos, datada de 25/01/2011. ----------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º128/11 – 32.2 – EXPLORAÇÃO DE ÁGUA EM PENSO,
FREGUESIA DE SERRAZES - AQUISIÇÃO DE TERRENO. --------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir ao munícipe José de Almeida
Casais, o seu prédio rústico em Penso, com a área de 2070m2, ao qual corresponde a matriz
predial 2849, necessário à captação de água para o sistema de abastecimento a Serrazes, pelo
valor de 5.000 euros, devendo esta despesa ficar condicionada ao necessário reforço de verba
orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º129/11 – 32.3 – DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTES AO
CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO /2010 - COBRANÇA COERCIVA. ------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores
em débito referentes ao consumo de água do mês de Outubro de 2010, nos termos da
informação n.º 38, da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, datada de 23/02/2011, que aqui
se dá por integralmente reproduzida. ---------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º130/11 – 32.4 – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO ELEVADO DE
ÁGUA, APRESENTADA POR JOSÉ HUBERTT DA CUNHA - DELIBERAÇÃO Nº
57/11 DE 28/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação n.º 57 de 28/01/2011 e, após os serviços efectuarem o cálculo da
média do consumo do ano anterior, agravado em 50%, a Câmara Municipal deliberou, por
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unanimidade, que o munícipe deverá proceder ao pagamento do valor de 3,28€ referente ao
consumo de água do mês de Setembro/2010. -----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º131/11 – 32.5 – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO ELEVADO DE
ÁGUA, APRESENTADA PELO CENTRO SOCIAL DE VILA MAIOR. -------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o presente processo aos serviços
para efectuarem o cálculo da média do consumo do ano anterior, agravado em 50% devendo,
após, o requerente proceder ao pagamento do valor calculado. --------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º132/11 – 32.6 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA
TARIFA DE RESTABELECIMENTO DE ÁGUA E CAUÇÃO, APRESENTADO
PELA FÁBRICA DA IGREJA DE MANHOUCE. ------------------------------------------------Analisado o presente pedido a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o
processo aos serviços para verificar se o corte foi efectuado após a regularização da despesa e,
caso se confirme esta situação, deverá ser a Fábrica da Igreja de Manhouce isenta do
pagamento da tarifa de restabelecimento de água e da respectiva caução. -------------------------33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS

"REQUALIFICAÇÃO/CONSTRUÇÃO
JI
1ºCEB-CARVALHAIS
(PÓLO
PEDAGÓGICO)" - ESCLARECIMENTOS DAS QUESTÕES ELABORADAS NA
REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/02/2011. -----------------------------------------------------------Em cumprimento do deliberado em 11/02/2011, foi presente informação n.º15/11-RL da
Divisão de Empreitadas e Projectos de 15/02/2011, que aqui se dá por integralmente
reproduzida contudo, subsistindo ainda algumas dúvidas colocadas pelo Vereador Dr. José
Carlos Almeida, deverá o técnico estar presente em próxima reunião do Executivo para
prestar os devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º133/11 – 4.1 – CALENDARIZAÇÃO - PERCURSOS PEDESTRES
2011 - PROPOSTA DE PARCERIA. -----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, visando a promoção do Concelho,
concordar com a informação n.º9, da Gestão e Planeamento em Turismo, datada de
15/02/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, celebrando uma Parceria com o
projecto CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social e o Bioparque, para todas as
acções calendarizadas com os “Percursos Pedestres 2011”. Nota: A presente deliberação foi
aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º134/11 – 4.2 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOIO
MONETÁRIO PARA O PROJECTO "NÓS, O PODER CENTRAL E A
CIDADANIA", APRESENTADO PELA ESCOLA BÁSICA 2/3 DE SÃO PEDRO DO
SUL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na sequência da deliberação n.º146, de 12/04/2010 e, após a avaliação do Vereador Prof.
Rogério Duarte quanto ao interesse pedagógico da actividade, a Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, comparticipar nas despesas de transporte em 25% e até ao valor máximo de
250 euros, na deslocação dos alunos a Lisboa – Assembleia da República. -----------------------DELIBERAÇÃO N.º135/11 – 4.3 – PEDIDO DE TRANSPORTE A TÍTULO
GRACIOSO PARA DESLOCAÇÃO À CÁRCODA NO ÂMBITO DO PROGRAMA
ECO-ESCOLAS, APRESENTADO PELA ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DO
SUL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente pedido e, sendo parceira no projecto, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, ceder, a título gracioso, o autocarro de 50 lugares para efectuar o transporte (ida
e volta) à Cárcoda no âmbito da actividade “ reflorestação de área ardida”, que terá lugar no
dia 16 de Março. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º136/11 – 4.4 – PEDIDO DE TRANSPORTE A TÍTULO
GRACIOSO PARA DESLOCAÇÃO DO GRUPO DE GINÁSTICA DA ASSOCIAÇÃO
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE DESPORTO DE SÃO PEDRO DO SUL A MOIMENTA
DA BEIRA, APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA. -------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido, por
indisponibilidade de viatura para o dia solicitado. Nota: a presente deliberação foi aprovada
em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º137/11 – 4.5 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO
"CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2011", APRESENTADO PELO CLUBE
DE ORIENTAÇÃO DE ESTARREJA -ORI - ESTARREJA. -----------------------------------Sendo parceira na organização do evento e, após análise do pedido, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico solicitado bem como, a isenção das
taxas devidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º138/11 – 4.6 – PROGRAMA SOLARH - MARIA DA LUZ
CORREIA SANTOS, RESIDENTE NO LUGAR DO PISÃO, FREGUESIA DE
CARVALHAIS - RELATÓRIO TÉCNICO. --------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Técnico e orçamento
apresentado pelo Técnico Superior, para execução da obra da munícipe supra referida, no
âmbito da candidatura ao Programa Solarh, no valor de 12.568,50€, de acordo com o n.º2 do
art.º 6 do Decreto-Lei n.º 39/2001 de 09 de Fevereiro. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º139/11 – 4.7 – FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO PROCESSO FSAH 19/2010. ----------------------------------------------------------------------------Analisado o processo em referência e, de acordo com a informação n.º24 da Técnica Superior
de Serviço Social, datada de 28/02/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido. ---------------------DELIBERAÇÃO N.º140/11 – 4.8 – FUNDO SOCIAL DE APOIO À HABITAÇÃO PROCESSO FSAH 4/2011 -------------------------------------------------------------------------------Avaliado o presente processo e, de acordo com informação n.º17 da Técnica Superior de
Serviço Social, datada de 08/02/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio em materiais até ao montante
permitido pelo FSAH, 3.000,00 €, uma vez que há a garantia que serão rentabilizados no
âmbito do Programa Solarh e, toda a obra será fiscalizada pelo técnico da Câmara Municipal. -
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DELIBERAÇÃO N.º141/11 – 4.9 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, APRESENTADO PELA
SOCIEDADE MUSICAL FILARMÓNICA HARMONIA DE S. PEDRO DO SUL. ------Tendo sido presente o Plano de Actividades da Escola de Música, apresentado pela Sociedade
Musical Filarmónica Harmonia de S. Pedro do Sul e, sob proposta do Vereador Prof. Rogério
Duarte de 17/02/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio
financeiro no valor de 400€/mensais, com efeitos retroactivos ao mês de Janeiro/2011 e, com
avaliação semestral do desempenho técnico-pedagógico da actividade da escola. Nota: A
presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------DELIBERAÇÃO N.º142/11 – 4.10 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO,
APRESENTADO PELO GRUPO DE TEATRO POPULAR CÉNICO. ----------------------Analisado o presente pedido e, sob proposta do Vereador Prof. Rogério Duarte, datada de
21/02/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio financeiro no
valor de 200/mensais, com efeitos retroactivos ao mês de Janeiro/2011 e, com avaliação
semestral das actividades. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º143/11 – 4.11 – PEDIDO DE TRANSPORTE A TÍTULO
GRACIOSO PARA OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA, PARA A
REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE " CONVERSA COM OS ESCRITORES ISABEL
MINHÓS E ALEXANDRE PARAFITA". -----------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atendendo às características do evento e
como forma de hábito de leitura, disponibilizar o transporte nos termos solicitados, para
participação no encontro com os escritores Isabel Minhós e Alexandre Parafita. ------------------

ASSUNTOS A SEREM INCLUÍDOS
Seguidamente e em conformidade com o artigo 83.º da Lei n.º 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.º144/11 – 1.5 – COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA
FLORESTA 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da Intermunicipalidade da Região de Lafões para Comemoração do Dia Mundial
da Floresta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a despesa de 378,84€
referente à comparticipação do Município de S. Pedro do Sul. --------------------------------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
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DELIBERAÇÃO N.º145/11 – 31.2 – HABITAÇÃO DEGRADADA NA RUA CHÃO DO
MOSTEIRO, FREGUESIA DE S. PEDRO DO SUL - PROCESSO Nº17-2011/15 NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA. ---------------------------------------------------Analisado o presente processo, nomeadamente informação da Directora do Departamento da
Administração Geral, datada de 03/03/2011, 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 seguinte comissão de vistoria: Arqt.º Rui Veloso, Eng.º
Rogério Lima e o Fiscal Municipal Paulo Almeida. Nota: A presente deliberação foi aprovada
em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º146/11 – 4.12 – PEDIDO DE TRANSPORTE A TÍTULO
GRACIOSO PARA DESLOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA
MUNICIPAL A ÓBIDOS, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA
DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. PEDRO DO SUL MUT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o presente pedido e, sob proposta do Vereador Prof. Rogério Duarte, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o autocarro solicitado devendo, a despesa com
combustível, portagens e motorista ficar a cargo da requerente. -------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º147/11 – 4.13 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO,
APRESENTADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE PINHO. -----------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o assunto pendente até próxima
reunião do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 12h05m, 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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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,

A COORDENADORA TÉCNICA DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL,
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