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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, 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 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 
10h10m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Neste período, o vereador Dr. Pedro Mouro, 
colocou as seguintes questões: “1. Partindo dos dados publicados pela DGAL, acerca do prazo 
médio de pagamentos das autarquias. Gostaríamos de saber a razão ou razões que suportam o 
facto dos prazos médios de pagamento terem disparado de setembro a dezembro de 2011 (de 
141 dias para 387; 2. Solicitar o valor da divida de curto prazo à data de 30/09/11, 31/12/11 e 
31/03/12; 3. Saber o que se passou efetivamente com o processo de concurso do quiosque das 
termas e 4. Relativamente à medida do governo no sentido de impor a diminuição de 30% dos 
quadros diretivos das autarquias, quais as alterações previstas para a Câmara Municipal de S. 
Pedro do Sul”. Quanto à primeira questão o Sr. Presidente informou que já foram solicitadas 
explicações à DGAL; a autarquia está no cumprimento dos limites do endividamento. Em 
relação à diminuição de 30% dos quadros dirigentes das autarquias, o Sr. Presidente informou 
que a legislação ainda não foi publicada. O vereador Prof. Rogério Duarte esclareceu que o 
concurso do quiosque das Termas foi anulado, a Termalistur optou por assumir a sua 
exploração diretamente. -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 183/12 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
a ata 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 184/12 - 1.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 09 
DE MAIO DE 2012: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 
situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: --------------  
- Operações Orçamentais: 68.060,25€ (Sessenta e oito mil e sessenta euros e vinte e cinco 
cêntimos);  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Operações de Tesouraria: 518.241,18€ (Quinhentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e um 
euros e vinte e cinco cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO N.º 185/12 - 1.2 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----------------  
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- 1.2.1 - Tomar conhecimento dos pagamentos efetuados por deliberação da Câmara e por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara e dos Senhores vereadores, constantes da relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade, constituída por 3 folhas, a qual importa da forma que 
a seguir se indica: no período de 25 de abril a 09 de maio de 2012, em 269.637,54€ (Duzentos 
e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos) de 
operações orçamentais e em 1.011,04€ (Mil e onze euros e quatro 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 ata. -----------------------------  
- 1.2.2 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo vereador Dr. José Alberto Sousa, no 
período de 27 de abril a 10 de maio de 2012, 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 ata. -----------------  
- 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 27 de abril a 10 de maio de 2012, 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 ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 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 27 de abril a 10 de maio de 2012, 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 
ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
- 1.2.5 - Tomar conhecimento de, no período de 27 de abril a 10 de maio de 2012, 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 (32 a 35), Utilização (N.º 52) e 
Publicidade (216 a 233); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças: Licenças de Festa 
(05), Licenças Especiais de Ruído (03), Espetáculos na Via Pública (01), Aluguer de Palcos e 
Quermesses (02), Carta de Caçador (01), Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos 
(01), Diversos (Certidões) (02) e Execuções Fiscais (04; Na Secção de Serviços Urbanos: 
Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas (04) Licenças de Cemitério 
(04). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 1.2.6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 02/05/2012, o qual concordou com 
o vereador da Educação, no sentido de emitir parecer desfavorável quanto à proposta 
apresentada pela Direção Regional de Educação do Centro, para reorganização da rede de 
unidades de gestão no Concelho de S. Pedro do Sul. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 186/12 - 1.3 - CANIL/GATIL MUNICIPA L - DOAÇÃO DE 
RAÇÕES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo sido manifestado interesse de alguns munícipes na doação de ração para os animais 
que se encontram no Canil/Gatil Municipal e, atenta a informação da Diretora do 
Departamento de Administração Geral, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
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proceder à aceitação da doação de rações, devendo os serviços respetivos manter uma relação 
atualizada dos bens doados. --------------------------------------------------------------------------------  
 

22 – DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 187/12 - 22.1 - PROCEDIMENTO PARA O CONCURSO 
PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS. -------------------------------  
Analisada a proposta apresentada pelo vereador da Divisão Financeira, datada de 19/04/2012 
e, estando a serem ultimadas as peças do procedimento para o concurso público para 
aquisição de serviços de seguros; considerando que o valor estimado para aquele efeito 
acarreta uma série de formalidades, tais como a publicação de anúncio no JOUE, as quais têm 
como consequência (face ao disposto no art.º 136.º do Código dos Contratos Públicos) a 
fixação de prazos alargados para apresentação de propostas; o que irá inviabilizar a conclusão 
do procedimento no 1.º semestre em curso; considerando ainda o disposto no n.º 4 do art.º 26.º 
do Orçamento de Estado para 2012, aprovado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 
2011, acerca da obtenção de parecer prévio em processos de aquisição de serviços, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à contratação do serviço de 
seguros pelo período de 3 anos, no valor de 300 mil euros, prevendo-se para o corrente ano o 
montante de 52.428,02€ assim como, prorrogar por 3 meses a vigência do contrato atual, 
período que se estima suficiente para a conclusão do procedimento de contratação em causa. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  
  

31 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTIVA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 188/12 - 31.1 - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE PRÉDIO 
RÚSTICO SITO NA FREGUESIA DE SERRAZES NO ART.º 39º DO 
REGULAMENTO DO P.D.M., APRESENTADO POR MARIA MADALE NA 
LOUREIRO. ----------------------------------------- --------------------------------------------------------  
Analisado o presente pedido e, atendendo ao parecer do chefe da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística, o qual entende que a justificação apontada vai ao encontro do preceituado 
no art.º 39.º do Regulamento do PDM em vigor, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, reconhecer a pretensão apresentada como potencializadora de atividade 
turística.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 
DELIBERAÇÃO N.º 189/12 - 32.1 - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 
PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM S. MARTINHO DAS MOITA S, 
APRESENTADO PELA JUNTA DE FREGUESIA. -------------- ---------------------------------  
Atenta informação n.º52 da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, datada de 17/04/2012, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Junta de Freguesia de S. Martinho 
das Moitas a celebração de um protocolo, com vista à distribuição de água, mantendo 
pendente o pedido de fornecimento de material. --------------------------------------------------------  
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04 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 190/12 - 4.1 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO 
PARA LANÇAMENTO DE LIVRO, APRESENTADO POR GERALDO A LMEIDA 
PAIVA. -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  
Analisado o presente pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o 
Cineteatro, a título gratuito, ao autor Geraldo Almeida Paiva, para realização do lançamento 
de seu livro, no dia 19 de maio de 2012, não vendo interesse na aquisição do mesmo. Nota: A 
presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 191/12 - 4.2 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
FESTAS POPULARES DAS TERMAS/2012, APRESENTADO PELO TERMAS 
HÓQUEI CLUBE. ------------------------------------- -----------------------------------------------------  
Analisado o pedido apresentado pelo Termas Hóquei Clube, organizador das festas das 
Termas 2012, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio nos termos 
solicitados, a saber: ligação de uma baixada eléctrica na zona onde habitualmente é montado o 
palco, para ligação de instrumentos musicais e PA dos grupos musicais; cedência de uma 
barraca/quiosque; instalação de balcão em madeira que servirá de apoio ao bar da festa e 
isenção do pagamento de taxas para a realização do evento. Nota: A presente deliberação foi 
aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 192/12 - 4.3 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE S. PEDRO DO SUL – 
ANO LETIVO 2011/2012. --------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo 
vereador Prof. Rogério Duarte, datada de 30/04/2012, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, sendo que os auxílios económicos a atribuir às Escolas do 1.º CEB são de 27,42€ 
por aluno/ano letivo e os subsídios aos Jardins de Infância são de 54,83€ por aluno/ano 
letivo.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 193/12 - 4.4 - PEDIDO DE APOIO PARA O PROJETO 
"RADIAÇÃO AMBIENTE", APRESENTADO PELA ESCOLA SECUND ÁRIA DE S. 
PEDRO DO SUL. -------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a impressão de um cartaz/mupi, a 
título gracioso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 194/12 - 4.5 - COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA/2012. --  
Para participação das crianças do ensino pré-escolar do concelho na atividade “puzzle 
humano”, a realizar no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta do vereador Prof. Rogério Duarte, de 
29/04/2011, adquirir 152 bonés verdes, com pala rígida, tipo basebol (tamanho 6 anos); 152 t-
shirts verdes, de 150 gramas (tamanho 6 anos); 230 bonés vermelhos, com pala rígida, tipo 
basebol (tamanho 6 anos) e 230 t-shirts vermelhas, de 150 gramas (tamanho 6 anos); 3 bonés 
amarelos, com pala rígida, tipo basebol (tamanho 6 anos) e 3 t-shirts amarelas, de 150 gramas 
(tamanho 6 anos) autorizando a respetiva despesa sendo que, neste material deverá ser inscrito 
em letras de cor branca a seguinte designação: “Município de S. Pedro do Sul, DIA DA 
CRIANÇA”. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. --  
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DELIBERAÇÃO N.º 195/12 - 4.6 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO 
PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS, APRESENTADA PELO CÉNICO - 
GRUPO DE TEATRO POPULAR. --------------------------------------------------------------------  
De acordo com o solicitado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a título 
gracioso, as instalações do Cineteatro de S. Pedro do Sul ao Grupo de Teatro. --------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 196/12 - 4.7 - PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 
PRIMEIRA "CORRIDA DE LAFÕES - UM CARTAZ PARA A REGI ÃO", 
APRESENTADO PELA EMPRESA TAUROLEVE - SOCIEDADE 
TAUROMÁQUICA LETRA DA NETA, LDA. ------------------ ------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o presente pedido. -------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 197/12 - 4.8 - ADITAMENTO À DELIBER AÇÃO N.º 179/12 - 
PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA IV MOSTRA DE CUR TAS- 
METRAGENS DE LAFÕES/CONCERTO COM A BANDA FINGERTIPS , 
APRESENTADO PELO GRUPO DE INTERVENÇÃO CULTURAL ESPÍ RITOS 
INQUIETOS. ---------------------------------------- --------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o aditamento à deliberação 
referida em título, no sentido de, alterar a data de realização da “IV Mostra de Curtas-
metragens de Lafões” do dia 26 de maio de 2012, para o dia 9 de junho de 2012. Mais 
deliberou a Câmara Municipal, estabelecer parceria com o Grupo de Intervenção Cultural 
“Espíritos Inquietos”, para realização de um concerto com a banda “Fingertips” no próximo 
dia 26 de maio, de acordo com a proposta apresentada. Tendo a banda “Fingertips” vindo a 
protagonizar uma iniciativa de âmbito social com o objetivo de angariar bens de consumo, a 
Câmara Municipal deliberou, igualmente por unanimidade, que os referidos bens deverão ser 
entregues à Conferência de S. Vicente de Paulo – S. Pedro do Sul. A vereadora Dr.ª Olga 
Madanelo não participou na discussão e votação por impedimento legal, nos termos da 
subalínea iv), da alínea b) do artigo 4º da Lei n.º 29/87, de 30 de junho, na sua redação atual. 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 198/12 - 4.9 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LIVRO 
"CONTOS DE XISTO", APRESENTADA POR AURORA SIMÕES DE  MATOS. -------  
Sob proposta do vereador Prof. Rogério Duarte, datada de 04/05/2012, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, adquirir 20 exemplares da obra referida em título sendo que, 10 
exemplares serão disponibilizados para venda na Biblioteca Municipal ao preço de custo 
(15€/unidade) e os restantes serão para oferta do Município. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO N.º 199/12 - 4.10 - FESTAS DA CIDADE/2012 - PREVISÃO DE 
RECEITAS E DESPESAS. -------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com a proposta de previsão de receitas 
e despesas para as Festas da Cidade/2012, apresentada pelo vereador Prof. Rogério Duarte, 
datada de 08/05/2012, que aqui se dá por integralmente reproduzida, emitindo parecer 
favorável à aquisição de serviço nos termos do artigo 26.º da Lei do Orçamento de Estado de 
2012. Os vereadores do Partido Socialista votaram contra, apresentando a declaração de voto 
que a seguir se transcreve: “Os vereadores do Partido Socialista votam contra por 
considerarem de acordo com os motivos invocados na declaração referente à deliberação N.º 
530/11 – 22.3 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS – GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA 2012. Entendem, ainda, que a presente proposta apresenta uma estimativa de preços 



Ata de 11-05-2012  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 

C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

90 

 

Fls.90  

Livro nº 45  

muito vaga, sem um único pedido de orçamento e sem suporte documental para nenhuma das 
rubricas apresentadas.”. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos 
imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

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 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: -----------------------   

 
1 – ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO N.º 200/12 - 1.4 - COMEMORAÇÃO DO DIA M UNDIAL DA 
FLORESTA/2012 – ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO N.º88, DE 24/02/2012. -----------  
Atenta a informação n.º121 do Gabinete Técnico Florestal, datada de 04/05/2012, que aqui se 
dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 
com o aditamento à deliberação referida em título, autorizando a despesa de 36€, acrescido de 
IVA, referente ao fornecimento de mais 15 lanches e uma embalagem de água aos 
participantes seniores. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

21 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 201/12 - 21.1 - HOMOLOGAÇÃO DE AVAL IAÇÃO DE 
DESEMPENHO DE TRABALHADORES - AVALIAÇÃO DE 2011. -- -----------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar as avaliações de desempenho da 
Diretora do Departamento de Administração Geral, Assistente Técnico – Proteção Civil, 
Chefe da Divisão de Empreitadas e Projetos e da Engenheira Agro-alimentar, referentes ao 
ano de 2011. O Sr. Presidente não participou na votação por impedimento legal. Nota: A 
presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------  

 
32 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 202/12 - 32.2 – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA 
NOVA, NO DIA 07 DE JUNHO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 
FEIRANTES DAS BEIRAS. -----------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não satisfazer o pedido. ------------------------  
 
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 ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Dr. António Carlos Ferreira 
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Rodrigues Figueiredo, pela Diretora 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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