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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2013 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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, Dr.ª Olga Maria 

Coutinho Oliveira Madanelo e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Faltou à presente reunião o 

vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo por motivos de serviço. 

 

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: 

 

AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Dado tratar-se da última reunião do mês, procedeu-se de 

seguida à audição do público: Esteve presente o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 

Serrazes questionando sobre a continuação da obra de abastecimento público de água e de 

saneamento na freguesia; pavimentação da estrada de Covelas, Bº Moinho de Vento e 

Travessa do Tanoeiro; drenagem junto à Capela de Freixo e, por fim, o fecho de um caminho 

público, por parte de um munícipe, em Freixo. O Sr. Presidente referiu que o compromisso da 

Câmara Municipal é continuar com a obra de abastecimento de água; quanto ao saneamento, 

será também para continuar durante o presente mandato. A estrada de Covelas é uma das 

obras prioritárias; quanto à pavimentação/reparação das restantes localidades referidas, será 

feita dentro das possibilidades; em relação à drenagem junto à Capela de Freixo, terá que ser 

feito um estudo técnico. Por fim, referiu que irá solicitar à Fiscalização Municipal informação 

sobre a questão do caminho público. ----------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: O vereador do Partido Socialista, Dr. Pedro 

Mouro abriu este período com a intervenção que a seguir se transcreve: “Em que situação se 

encontra a adequação dos estatutos da Termalistur? O processo foi concluído dentro dos 

prazos estipulados por Lei? Os registos na conservatória do registo Comercial foram 

validados? E a respetiva escritura pública foi celebrada? Solicitamos ainda, que nos seja 

facultada uma cópia da escritura e uma cópia da certidão de Registo Comercial. Na sequência 

das obras de Requalificação Urbana e do inverno rigoroso que vivemos, parte do troço da Av. 

Serpa Pinto encontra-se em estado deplorável (sobretudo junto à zona das bombas de 

gasolina). Visto que a requalificação urbana não prevê qualquer intervenção para aquela zona, 

gostaríamos de saber se estão previstas intervenções para aquele troço e respetivos custos 

associados. Estamos em finais do mês de maio e continuamos a ver o novo Centro de Saúde 

aparentemente concluído, de há uns meses a esta parte, sem que a comunidade local possa 

usufruir daquele serviço. Os Vereadores do Partido Socialista não podem deixar de manifestar 

o seu desagrado e repúdio pela situação. Torna-se ainda mais intolerável, se a respetiva 

abertura esteja a ser, propositadamente, adiada, para que a inauguração daquele espaço seja 

efetuada em Setembro, nas vésperas das eleições autárquicas. De igual modo, o posto de 

camionagem que ali será edificado ou colocado, também estará a ser retardado para entrar em 

funcionamento nessa mesma altura? Recordo que o Sr. Presidente afirmou, em sede de 



Ata de 24-05-2013  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 

C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

139  

 

Fls.139  

Livro nº 46  

reunião de CM, que o referido posto entraria em funcionamento em abril. Importa ainda 

perguntar se os serviços de atendimento ao público e de wc irão funcionar, mesmo que de 

forma provisória em contentores?”. Quanto ao processo da adequação dos Estatutos da 

Termalistur o vereador, Dr. José Alberto Sousa, informou que o mesmo está concluído e será 

entregue a cópia solicitada. Em relação às obras de requalificação urbana, o Sr. Presidente 

informou que o empreiteiro irá proceder à reposição do pavimento desde a Praça da República 

até à Escola Primária, dado que a obra do Pingo Doce ainda está a decorrer sendo que, os 

custos para o Município serão os resultantes da intervenção entre as bombas de gasolina e a 

referida Escola; Centro de Saúde - não é da responsabilidade da Câmara e, de acordo com 

informações que obteve, encontra-se na fase final o concurso para o fornecimento de 

mobiliário e equipamento médico; Posto de Camionagem – as infraestruturas estão 

terminadas, aguarda-se a colocação, por parte da empresa, de um depósito de combustível; 

numa primeira fase, as bilheteiras e as casas-de-banho irão funcionar em contentores até à 

construção de um edifício; o “abrigo” para passageiros será uma estrutura móvel. --------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 233/13 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 10 DE MAIO DE 2013: 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. ---------------------------------  

 

 

7.01 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

DELIBERAÇÃO N.º 234/13 – 7.01.1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 

22 DE MAIO DE 2013: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 

situação dos saldos existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: --------------  

- Operações Orçamentais: 248.934,08€ (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e 

quatro euros e oito cêntimos);  -----------------------------------------------------------------------------  

- Operações de Tesouraria: 418.819,29€ (Quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e dezanove 

euros e vinte e nove cêntimos);  ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 235/13 – 7.01.2 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 

RATIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----------------  

- 7.01.2.1 - 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 quatro folhas, a qual importa da 

forma que a seguir se indica: no período de 09 a 22 de maio de 2013, em 789.978,24€ 

(Setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos) 

de operações orçamentais e em 104.596,90€ (Cento e quatro mil, quinhentos e noventa e seis 

euros e noventa cêntimos) de operações de tesouraria as quais se dispensam de ser transcritas, 

depois de terem sido rubricadas por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o 

anexo I da presente ata.--------------------------------------------------------------------------------------  

- 7.01.2.2 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo vereador Dr. José Alberto Sousa, 

no período de 10 a 23 de maio de 2013, em processos que decorrem na Secção de 

Contencioso, Taxas e Licenças, constantes da relação elaborada por aquela Secção, 
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constituída por duas folhas, as quais se dispensam de ser transcritas, depois de terem sido 

rubricadas por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o anexo II da presente ata.  

- 7.01.2.3 - 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 10 a 23 de maio de 2013, constantes da relação elaborada por 

aquela Secção, constituída por duas folhas, as quais se dispensam de ser transcritas, depois de 

terem sido rubricadas por todos os membros do Executivo, ficando a constituir o anexo III da 

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 7.01.2.4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pela vereadora Eng.ª Susana Ramos 

Almeida Matos em processos que correm seus termos na Secção de Obras e Serviços 

Urbanos, no período de 10 a 23 de maio de 2013, constantes da relação elaborada por aquela 

Secção, constituída por duas folhas, 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 ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 7.01.2.5 - Tomar conhecimento de, no período de 09 a 24 de maio de 2013, 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: Utilização (36 a 37), Publicidade (257 a 267), Ocupação da 

Via Pública (8 a 10); Na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças: Licenças de Festa (3), 

Licenças Especiais de Ruído (2), Espetáculos na Via Pública (1), Carta de Caçador (2), 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (3), Diversos (Certidões) (3); Na Secção de 

Obras e Serviços Urbanos: Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas 

(2) e Licenças de Cemitério (2).----- ----------------------------------------------------------------------   

 - 7.01.2.6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

23/05/2013, que autorizou o pedido de alargamento esporádico do horário de funcionamento 

do estabelecimento de café “Bar Roquevários”, do dia 25/05/2013 para o dia 26/05/2013, das 

02h00m para as 04h00m, para a realização de uma ação da “Luta Contra o Cancro”. ------------  

- 7.01.2.7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

23/05/2013, 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 ao Grupo de Danças e Cantares de Vila 

Maior – Lafões, para a realização de arraial – festival de folclore, com música ao vivo, no 

lugar da Cobertinha, freguesia de Vila Maior, com início no dia 26/05/2013 às 14h30m e 

termo no mesmo dia às 19h00m. --------------------------------------------------------------------------  

- 7.01.2.8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

21/05/2013 que, no seguimento da deliberação n.º 224/13, concordou com a proposta 

apresentada pelo vereador da Divisão Financeira, datada de 21/05/2013, para definição dos 

termos e critérios para a abertura do concurso para locação dos Quiosques 1, 2 e 3 do 

Carvalhedo, a saber: preço base – €100,00/mês/quiosque; prazo de arrendamento – 4 meses 

(junho a setembro); pagamento das rendas – mensal ou total e antecipado (dispensando-se 

neste caso a apresentação de caução de valor igual ao montante da última renda); critério 

adjudicação – unicamente o melhor preço; aprovação do Programa de Concurso e Caderno de 

Encargos (anexo à proposta); publicação/divulgação de edital nos termos usuais e nomeação 

dos seguintes elementos para constituição do júri para dirigir o Ato Público: presidente - Prof. 

Rogério Duarte; vogais efetivos - Dr.ª Ana Teresa Seia de Matos e António Girão; vogais 

suplentes - Antonino Machado e Anabela Almeida. ----------------------------------------------------  
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7.14 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

 

DELIBERAÇÃO N.º 236/13 – 7.14.1 – EDIFÍCIO EM RUÍNAS NA RUA DO 

OUTEIRO – PINDELO DOS MILAGRES – PROCESSO 17-2010/25 – AUTO DE 

VISTORIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o Auto de Vistoria 

elaborado pela respetiva comissão, datado de 24/04/2013, que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, notificando os proprietários para, no prazo de 30 dias, removerem a madeira que 

se encontra a encimar e a pressionar as paredes e as pequenas pedras soltas no cimo das 

mesmas; consolidar com argamassa o cimo das paredes para evitar infiltrações e 

desmoronamentos, bem como endireitar e consolidar a parede que possui o n.º 10. Nota: A 

presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------  

 

 

7.15 – DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

 

DELIBERAÇÃO N.º 237/13 – 7.15.1 – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

PELA TRAVESSIA DE CANOS NA VIA PÚBLICA, APRESENTADO POR 

ANTÓNIO DOS SANTOS. -------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o requerente a proceder ao 

pagamento da taxa pela travessia de canos na via pública, em três prestações mensais. --- ------  

DELIBERAÇÃO N.º 238/13 – 7.15.2 – DÉBITOS DE ÁGUA REFERENTES AO 

CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO 2012 – COBRANÇA COERCIVA. -----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cobrança coerciva dos valores 

em débito referentes ao consumo de água do mês de dezembro/2012, nos termos da 

informação n.º 59, da Secção de Obras e Serviços Urbanos, datada de 07/05/2013, que aqui se 

dá por integralmente reproduzida. -------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 239/13 – 7.15.3 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TAXA PELA LIGAÇÃO DE ÁGUA, APRESENTADO PELO CENTRO SOCIAL DA 

FREGUESIA DE VALADARES. -----------------------------------------------------------------------  

Tendo presente informação de situações análogas, de acordo com informação n.º 88 da 

Divisão de Obras Municipais, datada de 08/05/2013, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão, autorizando o pagamento da dívida em cinco prestações 

mensais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

7.16 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 
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DELIBERAÇÃO N.º 240/13 – 7.16.1 – PEDIDO DE APOIO NO TRANSPORTE DE 

ALUNO PARA O ANO LETIVO 2012/2013 – AVALIAÇÃO SÓCIOECONÓMICA – 

PROCESSO 365/2012. -------------------------------------------------------------------------------------  

Após avaliação socioeconómica efetuada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

apoiar o aluno em 100% do valor do passe, com efeitos retroativos ao mês de abril do corrente 

ano, de acordo com a informação n.º 44 da Técnica de Serviço Social, datada de 19/04/2013, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida. Nota: A presente deliberação foi aprovada em 

minuta e para efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------------   

DELIBERAÇÃO N.º 241/13 – 7.16.2 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO, 

APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE S. PEDRO DO SUL – MUT. ---------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à Associação Mutualista dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul – MUT, as instalações do Cineteatro 

de S. Pedro do Sul para a realização da festa de fim-de-ano da MutKids no dia 23 de junho, 

condicionado à disponibilidade dos recursos. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 242/13 – 7.16.3 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE PAVILHÃO, 

APRESENTADO PELO CLUBE BOLA BASKET. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder as instalações do Pavilhão Municipal, 

a título gracioso, ao Clube Bola Basket para realização de uma sessão de treino da Associação 

de Basquetebol de Viseu, no próximo dia 02 de junho, condicionado à disponibilidade dos 

recursos. 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: -----------------------   

 

 

7.12 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 

DELIBERAÇÃO N.º 243/13 – 7.12.1 – ALIENAÇÃO, POR HASTA PÚBLICA, DE 

EQUIPAMENTOS WPS. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alienação, por hasta pública, 

pelo valor base de 7.700,00 euros, acrescido de IVA, do seguinte equipamento: 1 Caixa 

Automática – WO3141176/KA1; 1 Terminal Entrada – WO3141169/TE2; 1 Terminal Saída – 

WO3141171/TX2; 2 Barreiras Elka; 1 Concentrador – WO3141017/BK2 e, 1 Painel 

Informativo L/C. Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos 

imediatos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7.16 – DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

 

 

DELIBERAÇÃO N.º 244/13 – 7.16.4 – PEDIDO DE APOIO LOGÍSTICO PARA 

REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA CRIANÇA DESAPARECIDA, 

APRESENTADO PELA APCD – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CRIANÇAS 

DESAPARECIDAS.----------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Criança Desaparecida, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pela Associação, a saber: 

cedência de palco para realização de um concerto no Bioparque de Carvalhais no dia 25 de 

maio e divulgação do evento nos muppies da cidade em cartazes A3 e A4. Nota: A presente 

deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ----------------------------------------   

DELIBERAÇÃO N.º 245/13 – 7.16.5 – COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA 

CRIANÇA/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, sob proposta do vereador Prof. Rogério Duarte, autorizar o aluguer de um 

insuflável até ao valor máximo de 550,00 euros e um lanche para 12 pessoas até ao valor 

máximo unitário de 7,50 euros (valores já com IVA incluído). Nota: A presente deliberação foi  

aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------  

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 10h45m, 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 

Rodrigues de 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. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

 

 

A COORDENADORA TÉCNICA DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL 


