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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011
Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, 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.
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida, 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
10h20m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos:
AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Dado tratar-se da última reunião do mês, é de referir que não se
procedeu à audição do público, em virtude da munícipe convocada não ter comparecido.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: O Vereador do Partido Socialista, Dr. José
Carlos Almeida, iniciou este período proferindo a declaração que a seguir se transcreve: “O
Concelho de S. Pedro do Sul apresenta desde há vários anos um impasse em orientações
estratégicas que estaquem o seu empobrecimento crónico. Perda de população, década a
década. Torna-se necessário e urgente procurar medidas que invertam esta situação. Elas
passam por um novo plano director municipal, onde sejam revistos os novos espaços urbanos,
as circulações internas e externas, novos parques empresariais modernos, atractivos aos
investidores, onde a acessibilidade às grandes vias é primordial. Um novo olhar sobre o
grande potencial que são as Termas, não nos deixemos enganar por algumas estatísticas mas a
continuarmos, sem nada fazer, as termas terão um futuro em decadência. Novos projectos,
nomeadamente a criação de novas e modernas unidades hoteleiras ou reconversão de algumas
delas nomeadamente na resposta termal. Refiro-me concretamente à criação de hotéis termais
que dando melhores respostas a turismo mais exigente e com outro poder de compra e
investimento local muito irão contribuir para o desenvolvimento termal e turístico do
concelho. Novas respostas na área turística, procurando parcerias com investidores locais e
outros, onde o rio e suas margens têm um potencial invejável em toda a região centro. Tornase urgente a melhoria da rede de aguas residuais e saneamento, não podemos continuar a adiar
esta grave situação que muito prejudica e é um bloqueio ao desenvolvimento turístico
integrado do concelho especialmente da cidade e suas termas, sendo o rio Vouga a sua
principal vitima e o maior obstáculo ao desenvolvimento turístico da cidade e do concelho.
Estas estruturas tornarão S. Pedro do Sul numa cidade apetecida para quem nos pode visitar e
uma cidade que dê futuro aos seus, principalmente os jovens tão desiludidos eles estão com a
sua terra que lhes é madrasta e não lhes promete futuro. Assim com um plano de
desenvolvimento integrado, onde a redefinição da área urbana, as acessibilidades internas e
externas a despoluição do rio, novas respostas num termalismo moderno, novos parques
empresariais, tornará esta cidade atractiva ao investimento e à criação de emprego e dará
futuro à sua gente principalmente aos jovens e no próximo censo já se sentirá a cidade a
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crescer e com melhor qualidade e futuro aos Sampedrenses.” De seguida, a Vereadora do
Partido Socialista colocou as seguintes questões: “1) O Sr. Presidente anunciou na última
Assembleia Municipal e à Comunicação Social que a Câmara Municipal iria apresentar
algumas candidaturas ao QREN. Gostaria de saber que projetos serão contemplados; 2) Tive
conhecimento pela Comunicação Social que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador da Educação
tinham reunido com o Sr. Ministro Nuno Crato para discutir a possível requalificação da
Escola Secundária. Sendo a Câmara Municipal responsável pela qualidade de ensino no 1.º
CEB, gostaria de saber se houve oportunidade de refletir sobre a necessidade urgente de
requalificação das escolas do 1.º CEB, concretamente no que se refere ao Centro Escolar de S.
Pedro do Sul; 3) Numa reunião da Assembleia Municipal, foi levantada a questão do Jardim
Infantil de Sendas devido ao número reduzido de alunos e, consequente, número excessivo de
funcionários. Verifica-se que, no presente ano letivo, a situação se mantém, ou seja, o Jardim
Infantil de Sendas está a funcionar com quatro alunos e quatro funcionários. Por outro lado,
em Vila Maior existem cerca de uma dezena de crianças que ficam a partir das 15h 30m com
apenas uma funcionária que é simultaneamente quem faz a limpeza A minha questão é a
seguinte: não será possível rentabilizar os recursos humanos? 4) Na reunião de Câmara
Municipal de 22 de junho questionei o Sr. Presidente acerca do futuro dos trabalhadores em
enclave de emprego protegido. Três meses depois gostaria de saber se existe algum
desenvolvimento relativamente a este assunto, uma vez que o Sr. Presidente referiu estar a
Câmara Municipal pronta a ajudar, desde que o Poder Central arranje enquadramento legal; 5)
Ainda na reunião do dia 22 de junho, quis saber a quem se destinou o empréstimo concedido
pela Câmara Municipal em 2008, e que ainda não estava pago, no valor de 61 264, 20 euros.
O Sr. Presidente respondeu que, provavelmente, a questão se referia aos regadios, mas que
numa próxima reunião informaria os Srs. Vereadores do destino e finalidade do referido
empréstimo. Como até à data nada me foi dito, gostaria de saber se o Sr. Presidente já sabe o
paradeiro da referida verba?” O Sr. Presidente começou por manifestar a sua concordância
com as afirmações do Vereador do Partido Socialista. Entende que é necessário inverter
aquilo que é desertificação do interior; não é um problema só de S. Pedro do Sul mas também
das regiões de todo o interior. Concorda que se deve fazer tudo para combater a desertificação
do interior; os vinte e quatro Concelhos do Distrito todos decresceram em população, com
excepção de Viseu. As condições de vida do Litoral desenvolvido fazem com que as pessoas
se fixem, é um movimento que dificilmente se pode inverter. Quanto ao PDM, no princípio da
última década deu-se início à sua Revisão, o que ainda não se concluiu por constrangimentos
relacionados com os Planos Nacionais sendo, o último, o Plano Regional de Ordenamento do
Território. Em relação às Termas esclareceu que não há nenhum concelho do interior que
tenha investido tanto no Turismo na última década, inclusive os particulares (área de
hotelaria) no âmbito do programa PITER, dando o exemplo da remodelação do Balneário
Rainha D. Amélia, D. Afonso Henriques e a Requalificação Urbana. Entende que mesmo com
a actual conjuntura, não se pode retroceder; é uma fase difícil, as pessoas têm menos recursos,
o que vem afectar a frequência dos aquistas mas, não se pode parar. Quanto aos Parques
Industriais já tem outra opinião: no caso da Empresa Espanhola que, se irá instalar em Pindelo
dos Milagres, mesmo com alguns avanços e retrocessos, continuam a mostrar interesse em
fixar a sua indústria na zona da A24, é necessário criar-lhe condições. Os custos operacionais
de instalação de empresas no interior são muito elevados, essas empresas devem ser
compensadas a nível fiscal. Em relação às questões colocadas pela Vereadora do Partido
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Socialista, o Sr. Presidente informou que existe uma carteira de projectos que se aproximam
dos 10 milhões de euros, a saber: Margens do Vouga; Ecopista; Requalificação Urbana da
Cidade e o Centro Escolar. Estes últimos já prontos a avançarem com a candidatura. Informou
ainda que, da reunião tida com o Ministro da Educação e o Secretário de Estado, foi
transmitido que a Parque Escolar não tem meios, os investimentos previstos irão parar, não
houve a devida atenção ao equipamento existente. Tendo em conta que o novo investimento
da Parque Escolar ficou sem efeito, entende que é necessário e urgente a obra de manutenção
e equipamento tecnológico para a Escola Secundária pelo que, o Ministro da Educação e
Secretário de Estado se comprometeram a analisar melhor esta situação. Em relação ao Centro
Escolar, que é da responsabilidade da autarquia, terão que ser efectuados ajustamentos face à
não execução da obra da Escola Secundária. Em relação ao Enclave de Emprego Protegido
referiu que diligenciou, junto do IEFP e do Secretário de Estado, para que os Municípios
também possam continuar a manter os Centros de Emprego Protegido, à semelhança de outras
entidades. Os trabalhadores em causa recorreram a Tribunal, ter-se-á que aguardar pela
decisão judicial. A situação foi transmitida ao Secretário de Estado da Segurança Social
aquando da sua deslocação a S. Pedro do Sul. Finalmente em relação ao empréstimo
questionado o Sr. Presidente informou, depois de ter averiguado, que foi um empréstimo à
Associação S. Pedro + Comércio e que ainda não foi pago. Quanto à questão colocada sobre o
Jardim de Infância de Sendas, o Vereador da Educação esclareceu que os pais tiveram a
oportunidade de escolha; estes não quiseram deslocar os filhos para o Jardim de Vila Maior,
continuando o de Sendas em funções. Informou, ainda, que estão inscritos nove crianças, das
quais seis estão a frequentar. O pessoal docente é da competência do Ministério da Educação
bem como uma auxiliar a que a Educadora tem direito; a responsabilidade da Câmara
Municipal é a colocação de uma auxiliar para apoio às refeições e uma Assistente Técnica –
Auxiliar Acção Educativa para prolongamento de horário. O Reordenamento da Rede Escolar
da educação pré-escolar e 1ºciclo do ensino Básico é matéria da competência do Ministério da
Educação. Como parceiros referiu que a autarquia tem estado atenta a esta matéria e a mesma
tem colaborado com o Ministério da Educação. Por fim, o Vereador Prof. Rogério Duarte
informou que o programa das AEC é da iniciativa do Ministério da Educação e, reconhece,
que o mesmo tem funcionado mal desde o início pelo facto de não haver condições,
nomeadamente, a nível físico para desenvolver estas actividades, tem sido difícil o
recrutamento destes professores porque têm um horário reduzido. Tendo havido consenso
entre os três parceiros, Câmara Municipal, Associação de Pais e Agrupamento de Escolas,
relativamente ao horário a praticar, o mesmo foi submetido à apreciação da DREC tendo sido
objecto de alguns reparos por parte da mesma; feita uma reformulação de horários, proposta
pela Directora da DREC, não houve concordância da Associação de Pais pelo que, na
próxima segunda-feira, irá ser promovida nova reunião com todos os parceiros para que se
encontre uma solução definitiva. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 415/11 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011: 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
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DELIBERAÇÃO N.º 416/11 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 21
DE SETEMBRO 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: 666.141.83€ (Seiscentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e
um euros e oitenta e três cêntimos); ----------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria: 577.385,78€ (Quinhentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e
cinco euros e setenta e oito cêntimos); ------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 417/11 - 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 4 folhas, a qual importa da forma que
a seguir se indica: no período de 08 a 21 de Setembro de 2011, em 219.351,89€ (Duzentos e
dezanove mil, trezentos e cinquenta e um euros e oitenta e nove cêntimos) de operações
orçamentais e em 69.274,40€ (Sessenta e nove mil, duzentos e setenta e quatro euros e
quarenta 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 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 09 a 22 de Setembro 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 pela Vereadora Eng.ª Susana Ramos
Almeida Matos em processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no
período de 08 a 22 de Setembro de 2011, 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 de, no período de 09 a 22 de Setembro 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 (69 a 76), Utilização (85 a 87),
Ocupação da Via Pública (n.º25) e Ocupação da Via Pública/Obras (17 a 18); Na Secção de
Contencioso, Taxas e Licenças: Licenças Especiais de Ruído (01), Carta de Caçador (01),
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (01), Diversos (Certidões) (01) e Execuções
Fiscais (08); Na Secção de Serviços Urbanos: Concessão/Renovação de Cartões de Vendedor
Ambulante (1) e Licenças de Cemitério (1). ------------------------------------------------------------- 1.2.5 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 15/09/2011,
que no âmbito da homenagem ao Dr. Jaime Gralheiro promovida pelo Partido Comunista
Português, atribuiu à sala de espectáculos do Cine-Teatro de S. Pedro do Sul o nome de
“Jaime Gralheiro”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2.6 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/09/2011,
exarado ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art. 68.º da Lei n.º 169/99
de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, que autorizou a
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emissão da Licença Especial de Ruído à Associação Cultural de Vila Maior, para realização
de baile com música ao vivo, no lugar da Cobertinha, freguesia de Vila Maior, com início no
dia 24/09/2011 às 22h00m e termo no dia 25/09/2011 às 05h00m. ---------------------------------- 1.2.7 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 14/09/2011,
no qual, propõe que seja utilizada a reserva de recrutamento, tal como previstos no nºs 1 e 2
do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na sua redacção actual, para
admissão da candidata Sílvia Isabel Almeida Rocha posicionada no 25.º lugar da lista unitária
do concurso “Procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo determinado para ocupação de vinte e dois postos de trabalho da
carreira/categoria de Assistente Operacional – Auxiliar de Acção Educativa.” -------------------22 – DIVISÃO FINANCEIRA

DELIBERAÇÃO N.º 418/11 - 22.1 - CAFÉ DO CARVALHEDO - CONTADOR DE
LUZ - AVERIGUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO. -----------------Na sequência da deliberação n.º 299 de 16/06/2011 e, após avaliação da Fiscalização
Municipal sobre as condições das instalações do Café Esplanada (inf. n.º 67 de 06/07/2011), a
Câmara deliberou, por unanimidade, sob proposta do Vereador Dr. José Sousa, suspender o
contrato a partir de 01 de Dezembro/2011 até 31 de Março/2012 para que os serviços
camarários procedam às obras de beneficiação do espaço. -------------------------------------------31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

DELIBERAÇÃO N.º 419/11 - 31.1 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO NA
APLICAÇÃO DE ARDOSIA, APRESENTADO POR MARIA DO PATROCÍNIO DA
COSTA MARTINS - PROCESSO N.º 01-2011/12 -------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido, tendo em
conta que a aldeia onde se localiza a habitação (Gourim- S. Martinhos das Moitas), não está
abrangida pela deliberação genérica de 08/06/2004 ---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 420/11 - 31.2 – RECONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE
DESTILARIA DE AGUARDENTE NO LUGAR DE ORTIGUEIRA, FREGUESIA DE
VALADARES – PROCESSO N.º 01-2011/42 – EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter o assunto pendente até próxima
reunião do Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 421/11 - 31.3 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM DUAS
PRESTAÇÕES PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM QUIOSQUE NAS
TERMAS-VÁRZEA, APRESENTADO POR CÉSAR SANTOS RODRIGUES
PEDRONHO. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão, devendo o pagamento
ser efectuado em Novembro e Dezembro de 2011. -----------------------------------------------------
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33 – DIVISÃO DE EMPREITADAS E PROJECTOS

DELIBERAÇÃO N.º 422/11 - 33.1 - AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO EM PINDELO
DOS MILAGRES - EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL. ---Analisado o presente processo e, considerando a informação n.º 45 da Divisão de Empreitadas
e Projectos, de 08/09/2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir
declaração de interesse municipal para a obra de “Ampliação do Cemitério de Pindelo dos
Milagres”, remetendo o presente assunto à necessária aprovação da Assembleia Municipal. ---4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL

DELIBERAÇÃO N.º 423/11 - 4.1 - APROVAÇÃO DAS NORMAS DE
FUNCIONAMENTO DO BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE S. PEDRO DO
SUL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Visando promover e garantir a todos os cidadãos a participação solidária em acções de
voluntariado, definindo-o como o conjunto de acções de interesse social e comunitário
realizadas de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras
formas de intervenção de indivíduos, das famílias e das comunidades, desenvolvidas sem fins
lucrativos por entidades públicas ou privadas, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar as Normas de Funcionamento do Banco Local de Voluntariado de São
Pedro do Sul, as quais se dispensam de ser transcritas, depois de terem sido rubricadas por
todos os membros do Executivo, ficando a constituir o anexo IV da presente acta. Mais
deliberou a Câmara Municipal remeter a presente deliberação à necessária aprovação da
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 424/11 - 4.2 - PEDIDOS DE APOIO NA ALIMENTAÇÃO PARA
O ANO LECTIVO 2011/2012. --------------------------------------------------------------------------De acordo com informação n.º 77 da Técnica Superior de Serviço Social, datada de
05/09/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, posicionar as crianças, referenciadas nos processos constantes na citada
informação, nos respectivos escalões de abono de família e legislação em vigor, de modo a
beneficiarem do apoio social escolar à alimentação, livros e material escolar para o 1º ciclo,
com efeitos retroactivos ao início do ano lectivo. Nota: A presente deliberação foi aprovada
em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 425/11 - 4.3 - PEDIDO DE APOIO NA ALIMENTAÇÃO PARA O
ANO LECTIVO 2011/2012 - PROCESSO N.º 334/2011. -----------------------------------------Analisado o presente processo e, atenta a informação n.º 78 da Técnica Superior de Serviço
Social, datada de 06/09/2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o aluno do valor do pagamento da alimentação,
bem como beneficiar do apoio para livros e material escolar, com efeitos retroactivos ao início
do ano lectivo 2011/2012. O Vereador Dr. José Carlos Almeida referiu que esta família deve
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ser acompanhada pela CPCJ tendo, o Vereador da Acção Social informado que esse
acompanhamento já existe. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 426/11 - 4.4 - PEDIDO DE APOIO NO TRANSPORTE PARA O
ANO LECTIVO 2011/2012 - PROCESSO N.º 332/2011. -----------------------------------------Analisado o presente processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar
com a informação n.º 81 de 08/09/2011, da Técnica Superior de Serviço Social, apoiando a
aluna no transporte entre S. Pedro do Sul e a Escola Secundária Viriato (Viseu) em 50% do
valor do passe escolar. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 427/11 - 4.5 - PEDIDO DE APOIO NO TRANSPORTE ANO
LECTIVO 2011/2012 - PROCESSO N.º 333/2011. -------------------------------------------------De acordo com informação n.º 80 da Técnica Superior de Serviço Social, de 08/09/2011, que
aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
indeferir o presente pedido. --------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 428//11 - 4.6 - PROPOSTA PARA A NOVA ÉPOCA DO
"PROJECTO DESPORTO SEM IDADE - MAIS DESPORTO, MAIS SAÚDE". ---------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto para a nova época do
“Desporto Sem Idade”, apresentado pelo Gabinete de Desporto. ------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 429/11 - 4.7 - PROPOSTA PARA "PROJECTO ANIMAR A
ESCOLA" - ANO LECTIVO 2011/2012. ------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o “ Projecto Animar a Escola” para
o presente ano lectivo, apresentado pelo Gabinete de Desporto, autorizando a despesa prevista
no valor de 800€. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTOS A SEREM INCLUÍDOS

Seguidamente e em conformidade com o artigo 83.º da Lei n. 169/99, de 18/09, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 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: ----------------------32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º 430/11 - 32.1 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA
TARIFA DE RESTABELECIMENTO DE ÁGUA E RESPECTIVA CAUÇÃO –
AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA.---------------------------------------------------------------Analisado o pedido e, após a avaliação sócio-económica efectuada pela Técnica Superior de
Serviço Social, na sua informação n.º 82, de 16/09/2011, que aqui se dá por integralmente
reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe do
pagamento da tarifa de restabelecimento de água e caução em dívida. ------------------------------
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DELIBERAÇÃO N.º 431/11 – 32.2 - DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTE AO
CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2011 – COBRANÇA COERCIVA. -------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores
em débito, referente ao consumo de água no mês de Maio/2011, nos termos da informação n.º
117, da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, datada de 21/09/2011, que aqui se dá por
integralmente reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 432/11 - 32.3 – PAGAMENTO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E
SANEAMENTO – COBRANÇA COERCIVA. -----------------------------------------------------Tendo presentes as informações n.º 114 e 115, de 15/09/2011, que aqui se dão por
integralmente reproduzidas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a
cobrança coerciva referente ao custo da ligação de ramal de água e saneamento, efectuada na
Rua de Santa Luzia, freguesia de Várzea. ---------------------------------------------------------------4 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL
DELIBERAÇÃO N.º 433/11 - 4.8 – APOIOS REGULARES ÉPOCA 2011/2012 PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação n.º 40,
apresentada pelo Gabinete de Desporto, datada de 15/09/2011, aprovando a relação dos
subsídios a atribuir às colectividades desportivas para a época 2011/2012, a qual se dispensa
de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os membros do Executivo, ficando a
constituir o anexo V da presente acta. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e
para efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 434/11 - 4.9 – PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE
ESPECTÁCULO, APRESENTADO PELO GRUPO DE INTERVENÇÃO CULTURAL
ESPÍRITOS INQUIETOS. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a título gracioso, a utilização do
Cine-Teatro de S. Pedro do Sul para a realização de um concerto musical do Grupo
Fingertips, inserido na Tour nacional Music is Communication, no dia 01 de Outubro, ficando
a exploração da bilheteira a cargo do Grupo de Intervenção. Mais deliberou a Câmara
Municipal autorizar a impressão de 30 cartazes A3 e colocação de 3 mupis para divulgação do
evento, ficando a pretensão condicionada à disponibilidade do espaço. Nota: A presente
deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11h55m, 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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