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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO 

SUL REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013 

  

MESA: PRESIDENTE: Maria Ester Vargas de Almeida e Silva (PSD). 

SECRETÁRIOS: José Luís Gaspar Campos (PSD), Luís Manuel Rodrigues da Rocha 

(PSD). 

 

HORA DE ABERTURA: 09h45m 

 

PRESENÇAS: Daniel David Gomes Martins (PS), Ângela Maria de Sousa Abreu Guimarães 

(PS), Mónica Catarina Fernandes de Almeida (PSD), Fernando Tavares Rodrigues (PSD), João 

Heitor Girão Vieira (PS), Rui Pedro Costa Lopes (B.E.), António Augusto Ferreira Gomes (PS), 

Maria Teresa da Costa Rocha (PSD), António Carvalho de Almeida Casais (PS), António Lopes 

Ribeiro (PSD), Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo (PSD), Sandra Marisa Martins de 

Figueiredo (PS), Mário António de Almeida (PSD), Pedro Bruno Oliveira Almeida (PS), 

Fernando Miguel Tavares Pereira (PSD), Alberto Claudino Gomes Figueiredo (B.E.), Vítor 

Manuel Figueiredo Portela Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Baiões (PSD), 

Celestino Manuel da Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Bordonhos (PSD), 

Manuel Braz Pinho, Presidente da Junta de Freguesia de Candal (PS), José Carlos Moreira de 

Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais (PSD), José Martins da Cruz Eiras, 

Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Rio (PS), Manuel Amadeu Ferreira Pinto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva (PS), António Gomes Nogueira Duarte, 

Presidente da Junta de Freguesia de Manhouce (PSD), Fernando Joaquim Pinto, Presidente da 

Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres (PSD), Luís Alberto Rodrigues Paiva Peixoto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Pinho (PSD), António Luís Dias Teixeira, Presidente da 

Junta de Freguesia de St.ª Cruz da Trapa (PSD), Laurindo de Almeida, Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Cristóvão de Lafões (PSD), Fernando Oliveira da Rocha, Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Martinho das Moitas (PSD), Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da 

Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS), Carlos Alberto Marques Cruz, Presidente da Junta 

de Freguesia de Serrazes (PSD), José Pedro Maurício Pereira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Sul (PSD), Pedro Dias Vasconcelos Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Valadares 

(FVS), Pedro João Rodrigues Páscoa, Presidente da Junta de Freguesia de Várzea (PSD) e 

Manuel Mouro Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior (PS).  

 

Esteve igualmente presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal, António Carlos Ferreira 

Rodrigues de Figueiredo em representação da Câmara Municipal e os Srs. Vereadores Dr. José 

Alberto Sousa, Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Dr.ª Olga Maria Coutinho de Oliveira 

Madanelo e Prof. Rogério Fernandes Duarte. 

 

LOCAL: Salão Nobre dos Paços do Concelho de S. Pedro do Sul. 

 

FALTAS: Manuel Monteiro Casais (PSD), Manuel Lagoa dos Santos (PSD) por motivos 

profissionais, José Martins da Cruz Eiras, Presidente da Junta de Freguesia de Covas do Rio 
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(PS), e António Jorge Martins de Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de S. Félix (PSD) 

por motivos profissionais.  

  

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

2 - Assuntos da Ordem do Dia: 

2.1 – Definição do limite da freguesia de Manhouce com a Freguesia de S. João da Serra; 

2.2-Análise da Informação sobre a “Atividade e Situação Financeira do Município, nos 

ternos do disposto na alínea e) do nº 1 do art.53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; 

2.3- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Regulamento e Tabela de Taxas Municipais 

– Aprovação após Inquérito Público”, nos termos do disposto na alínea a) do nº2 do artigo 53º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.4- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Proposta de Alteração de Posicionamento 

na Abertura de Procedimentos Concursais”, nos termos do disposto na alínea p) do nº2 do artigo 53º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.5- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Procedimento de Recrutamento para Cargo 

de Direção Intermédia de 2º Grau de Chefe de Divisão Administrativa”, nos termos do disposto 

na alínea p) do nº2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro; 

2.6- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Anulação da Proposta de Abertura de 

Procedimento Concursal para Técnico Superior de Atividade Física/Desporto por tempo 

determinado – tempo parcial”, nos termos do disposto na alínea p) do nº2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.7- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Abertura de Procedimento Concursal na 

modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo determinado – 

Tempo Parcial – 11 lugares de Técnico Superior do Ensino de Inglês, 11 lugares de 

Técnico Superior de Atividades Física/Desporto e 11 lugares de Técnico Superior Lúdico-

Expressivas – Expressão Musical, nos termos do disposto na alínea p) do nº2 do artigo 53º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
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2.8- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Aprovação da Prestação de Contas 

Consolidadas referente ao exercício de 2012”, nos termos do disposto na alínea c) do nº2 do artigo 53º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

2.9- Proposta apresentada pelo Executivo sobre “Contratação para Prestação de Serviços de 

Auditoria e Revisão Legal de Contas - Emissão de Parecer”, nos termos do disposto do artigo 48º 

da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro. 

-Período de Intervenção do Público. 

  

Correspondência recebida: 

 

Da Câmara Municipal: 

 

- Oficio nº 1370 datado de 21/06/2013 referente a “Inclusão de assuntos na Sessão da 

Assembleia Municipal de 28 de junho de 2013”; 

- Oficio nº 221 datado de 14/06/2013 referente a “Conselho Municipal de Educação”.   

Publicações:  

 

- Revista Ecos da Gravia nº 212 e 213 referentes aos meses de abril e maio de 2013, 

respetivamente; 

- Jornal das Misericórdias referente aos meses de abril e maio de 2013; 

- Jornal “Associação” referente ao mês de maio de 2013; 

- Jornal do STAL nº 105 referente ao mês de junho de 2013. 

 

 

Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões: 

 

- Oficio nº 186/NM datado de 07/05/2013 referente a “Relatório de Gestão e Prestação de 

Contas do exercício económico de 2012”; 

- Oficio nº 278/NM datado de 12/06/2013 referente a “Envio de moção”. 

 

 

Ofícios: 

- Da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Trapa a solicitar a sua justificação da falta na 

sessão de 29/04/2013, fazendo-se substituir pelo secretário Álvaro José Almeida Jesus; 

- Da Assembleia Municipal de Oliveira de Frades nº 251/AM datado de 02/05/2013 

referente a “Emissão de parecer relativa a proposta de decisão sobre a definição do limite 

da Freguesia de Manhouce com a Freguesia de S. João da Serra – Oliveira de Frades”; 

- Da Câmara Municipal de Oliveira de Frades nº 1960 datado de 27/04/2013 referente a 

“Proposta de decisão sobre a definição do limite da Freguesia de Manhouce com a 

Freguesia de S. João da Serra – Oliveira de Frades”; 
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- Do Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares nº 352/CGA/2013 

referente a “Acusa receção de moções”; 

- Do Gabinete do Primeiro-ministro nº 3023 de 05/06/2013 referente a “Acusa receção de 

moções”; 

- De A. Figueiredo Lopes, M. Figueiredo & Associados, SROC, Lda referente a “Entrega 

dos documentos respeitantes à Revisão Legal das Contas Consolidadas do Município de S. 

Pedro do Sul. 

     

E-mail: 

 

- Do Grupo Parlamentar do CDS-PP referente a “Acusa receção de ofício”; 

- Da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo referente a “Questionário”; 

- Do Chefe da Casa Civil do Sr. Presidente da Republica referente a “Acusa receção de 

moção”; 

- Do Grupo Parlamentar “Os Verdes” referente a “Acusa receção de ofício”. 

 

Faltas: 

- De Nélson Abreu a solicitar a solicitar a substituição na sessão 29/04/2013; 

- De Manuel Lagoa dos Santos a solicitar a justificação da falta na sessão de 29/04/2013.   

 

 

Convites: 

 

- Da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro do Sul referente a 

“Comemorações do 128º Aniversário”.  

 

 

APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2013 DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 36 votos a favor e uma abstenção do 

Senhor Deputado Pedro Bruno Oliveira Almeida (PS), aprovar a ata da sessão referida em 

epígrafe, com dispensa da sua leitura, em virtude do texto da mesma haver sido distribuído por 

todos os membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  
 

 

De seguida a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal procedeu à abertura do Período 

Antes da Ordem do Dia, para discussão de assuntos de interesse local, tendo-se verificado as 

seguintes intervenções: 

 

O Sr. Deputado Municipal Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) apresentou a seguinte intervenção: “Eu 

começava neste período, que é um período de intervenção sobre assuntos de interesse geral para 

a autarquia, por lembrar que estamos na véspera do dia de S. Pedro, e que em tempos era usual 

utilizar-se o dia do município para homenagear personalidades, ou coletividades que se tivessem 

destacado. Eu julgo que essa era uma prática que deveria voltar, já não voltará seguramente este 
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ano, nem com esta câmara, mas uma prática que seria de retornar. Em segundo lugar para dizer 

que, sendo um leitor atento da imprensa local, não posso deixar passar em claro uma noticia no 

último número da Gazeta da Beira, e relativa à apresentação dos candidatos às freguesias pelo 

PS. Nesse jornal afirma-se, e naturalmente que não fui a tal evento, que o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de S. pedro do Sul, atual candidato à Câmara Municipal terá dito que funcionários 

do município sofreram pressões por parte do candidato do PSD e vereador Adriano Azevedo, e 

que já agora, também deveria estar presente pois que é um dever que decorre da Lei 169/99. Ora 

esta matéria é uma matéria da maior gravidade. Seria grave independentemente de qualquer 

contexto, porque a ser verdade é uma pressão inadmissível sobre eleitores e sobre candidatos 

que se repudia a ser verdade. Há que considerar também que S. pedro do Sul infelizmente é um 

município que neste momento depende, e muito, do emprego público. Vai-se ouvindo também 

alguma vozearia a respeito de emprego e de ato eleitoral, que demonstra bem o clima que se 

vive em S. Pedro do Sul. Portanto eu queria saber da parte do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro do Sul que trouxe este assunto à 

praça pública, se sabem que pressões foram essas, em que termos é que foram feitas e já agora, o 

que é que se fará para as evitar porque o pior que podia acontecer ao nosso município, para além 

da crise económica, para além da falta de emprego, seria uma crise moral e uma crise de medo 

por parte dos munícipes. O Sr. Deputado Municipal Mário António de Almeida (PSD) 

apresentou a seguinte intervenção “Sr. Deputado Rui Costa a ser verdade o que diz, é grave, não 

há dúvida que é grave, agora eu acho que esta assembleia mais do que apontar ou vir aqui fazer 

nota daquilo que passa na imprensa, e que sabemos que não é uma imprensa isenta, julgo que 

estas coisas devem ser concretizadas, com nomes, não é chegar aqui e dizer que houve pressões. 

Contactos há sempre, e é natural que quem participa neste processo de escolha de pessoas, tenha 

contactos. Certamente houve contactos com alguns funcionários da câmara, não faço a mínima 

ideia, funcionários de junta, faz parte das regras do jogo. Contactar as pessoas, saber se estão 

disponíveis, fazer alguma pressão para virem ou não, isso é uma coisa perfeitamente legitima 

que se passa num partido como se passa num qualquer outro partido quando estamos num 

processo de escolha de pessoas. Portanto não vejo que haja aqui nada de especial, dado ser 

legítimo, contactar as pessoas. Pressioná-las para irem nas nossas listas, é perfeitamente legitimo 

e passa por toda a gente. Agora outra coisa é aquilo que o Sr. Deputado tentou aqui inferir que 

terão exercido pressões de ordem profissional. Isso para mim é que é grave, mas se as houve é 

justo e é legítimo, e é até honesto que as traga e que concretize e não se fique por meias 

palavras.”. O Sr. Deputado Municipal Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Junta 

de Freguesia de São Pedro do Sul (PS) apresentou a seguinte intervenção: “Oh Sr. Deputado Rui 

Costa eu queria dizer-lhe o seguinte: Esta Assembleia Municipal e esta sala é denominada de 

Salão Nobre por algum motivo especial, pois é aqui que se debatem os assuntos principais que 

existem no nosso concelho. As pessoas que estão aqui hoje, e estão a ser pagas para isso mesmo, 

estão aqui para definir e para decidir assuntos e carências que o nosso concelho tem e são muitas 

as deficiências que o nosso concelho apresenta. É para isso que estas pessoas estão aqui hoje; 

têm uma ordem de trabalhos e no período de antes da ordem do dia podem-se discutir assuntos 

políticos, mas assuntos políticos não partidários. Estamos para decidir assuntos relacionados 

com o concelho não com “partidarices”. O Partido Socialista, e eu próprio, denunciámos 

determinadas situações no momento que nós achámos oportuno e no sítio que achámos ser o 

melhor, de forma que se o Sr. Deputado Rui Costa quiser saber alguma coisa mais de concreto, a 
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sua candidata à Câmara Municipal, que é também diretora do jornal, tem testemunhos, e então 

poderá perguntar a essa diretora quem são essas pessoas. O Sr. Deputado Municipal Rui Pedro 

Costa Lopes (B.E.) mencionou: “Sr. Deputado Mário Almeida, estou perfeitamente de acordo 

consigo e aliás foi isso que vim perguntar. Agora não se pode pôr é, como diz o nosso povo, e 

perdoem-me a pouca nobreza de expressão popular “Pôr o ramo de loureiro numa porta e vender 

o vinho numa outra”. Este salão nobre é efetivamente um espaço de discussão e, por acaso 

conhecerão algum assunto mais nobre, mais importante do que a liberdade de participação 

politica? Por acaso conhecerão algum assunto mais nobre do que a liberdade no direito ao 

emprego? A política partidária é aqui para ser discutida e o Sr. Deputado Vítor Figueiredo 

mantem que houve pressões. Eu irei indagar dessas mesmas pressões a título pessoal e garanto-

vos, que será um assunto aqui futuramente discutido. Eu não sei se são verdadeiras essas 

afirmações ou não. É uma denúncia pública que envolve o funcionamento dos serviços do 

município e portanto é um assunto que aqui terá lugar e que deverá aqui ser trazido. Não é só 

mandarmos os nossos desabafos e as nossas denúncias nos sítios que achamos oportunos e 

depois não cumprirmos com o nosso dever de membros desta assembleia que é fiscalizar a 

legalidade da atividade da Câmara Municipal. Isso é o exercício digno de um mandato, e nobre 

fiscalizar, não é resguardarmos isso para onde nos interessa, e nos sítios onde as coisas devem 

ser ditas e tratadas pelos nomes, omitir.”. O Sr. Presidente da Câmara Municipal mencionou que 

também tem o entendimento que um assunto a ser tratado no período antes da ordem do dia 

depende da gravidade que se possa atribuir ao caso. No seu entender, um funcionário da câmara 

para o bem e para o mal, fora das horas de serviço é um cidadão como outro qualquer, e sendo 

um cidadão como outro qualquer, dentro dos limites que impõem a democracia, pode pressionar 

e pode ser pressionado, e não têm nada a ver com isso. Esclareceu que obviamente não tem 

conhecimento que, nas horas de serviço andem a pressionar funcionários. O Sr. Deputado 

Municipal João Heitor Girão Vieira (PS) apresentou a proposta que a seguir se transcreve: 

“Proposta de atribuição de Medalha de Ouro do município à Escola Secundária de São 

Pedro do Sul A Escola Secundária de São Pedro do Sul foi criada pelo decreto-lei nº 260-B/75, 

de 26 de Maio de 1975. As atuais instalações foram inauguradas em 14 de Novembro de 1982, 

pelo então primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão. Ao longo destes anos, a Escola viveu as 

grandes alterações do sistema educativo, materializadas em diversas reformas e revisões, e 

acompanhou a evolução, a todos os níveis, da realidade local, procurando sempre dar o seu 

melhor para bem servir o país e a comunidade. Neste âmbito e no ano em que a Escola 

Secundária/3 de São Pedro do Sul se agrupou (1 de Maio de 2013), integrando agora o 

Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, achamos ser a altura indicada para homenagear 

os seus feitos. Foi várias vezes campeã distrital, regional e nacional em diversas modalidades do 

desporto Escolar; É uma escola referência na organização de Festivais da canção; Foi várias 

vezes finalista do Projeto Parlamento dos Jovens; Foi várias vezes finalista e vencedora em 

Olimpíadas (ex: de Matemática); Esteve envolvida no Programa Europeu ELOS, de intercâmbio 

escolar; Esteve envolvida no acolhimento de estudantes estrangeiros (Alemanha e Turquia); Está 

envolvida em diversos projetos e iniciativas de qualidade: Clube de Ciências e do Ambiente, 

Clube de Vídeo, Clube de Astronomia, Projetos da Biblioteca Escolar Etc. Está envolvida em 

grandes projetos de solidariedade – Uma turma um Cabaz, Ser +, Um dia pela Vida, Banco 

Alimentar, Colheita de Sangue e Medula óssea; Foi avaliada na última avaliação externa levada 

a cabo pela IGE com classificações máximas em quatro dos cinco parâmetros avaliados; Nos 
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resultados da última época de exames do ensino secundário, foi colocada pelo jornal Público no 

grupo das 70 escolas com melhores resultados tendo sido a primeira do distrito de Viseu no 

conjunto das quatro disciplinas com maior número de alunos. Assim, a bancada do Partido 

Socialista, coloca à votação nesta Assembleia a atribuição da Medalha de Mérito de ouro do 

município à Escola Secundária/3 de São Pedro do Sul, enquanto escola autónoma. Assembleia 

Municipal de São Pedro do Sul 28 de junho de 2013 O grupo parlamentar do Partido Socialista”. 

O Sr. Deputado Municipal Mário António de Almeida (PSD) mencionou que: “Nesta matéria 

tenho algumas reservas, não pela atribuição da medalha à escola pois certamente que os feitos 

que aqui foram enumerados tão relevantes, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que isto é uma 

situação que deve ser um pouco mais ponderada. Eu concordo com o Deputado João Heitor. Nós 

podíamos ter pensado numa situação destas mas eu acho que isto exige um consenso maior, 

provavelmente faria mais sentido em vez de apresentar isto no período antes da ordem do dia 

que fosse apresentada como uma proposta normal para que todos os deputados se pudessem 

pronunciar até porque há aqui outras escolas envolvidas que nós também não conhecemos os 

feitos que elas fizeram. Reconheço que é uma matéria delicada mas o bom senso aconselharia, 

talvez a adiarmos isso, sem excluirmos a possibilidade de fazermos esta referência especial mas 

que ela fosse acompanhada numa próxima assembleia provavelmente de um projeto formal para 

que pudéssemos todos decidir e refletir melhor sobre isso porque há aqui outras questões em 

jogo. Portanto o bom senso aconselharia, não excluindo de todo a proposta, mas sim em 

pensarmos e amadurecermos um pouco mais isso. Quando estamos aqui a falar em homenagens 

não podemos esquecer que há aqui outras escolas envolvidas. É nesse ponto de vista que a 

minha opinião era que se refletisse isso e que o Deputado João Heitor e o Partido Socialista 

retirassem a proposta e a apresentassem numa próxima assembleia mais refletida por todos.”. O 

Sr. Deputado Municipal Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) mencionou que: “Sr. Deputado João 

Heitor não podia estar mais de acordo quanto aos fundamentos da mesma, e devo dizê-lo 

também que sou parte interessada pois por lá também fiz o meu percurso escolar. Aliás, todos 

nós, de alguma forma nesta sala, uns mais outros menos, temos ligações académicas, 

profissionais com a Escola Secundária, e ninguém é ouvido ao mérito disso. Agora há duas 

questões quanto à proposta: a primeira de facto foi levantada pelo Deputado Mário Almeida. Eu 

bem sei que nós vos habituámos mal, isto é, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda habituou 

mal o Grupo Municipal do PSD ao apresentar as propostas com a devida antecedência. De facto, 

seria bom que sempre assim fosse, que não houvesse o chamado clima de guerrilha politica, que 

é trazermos umas moções no bolso para as propor aqui à votação totalmente de surpresa. A 

segunda questão é mais profunda, quer dizer, isto vem ao encontro do que eu tinha dito no início 

da minha intervenção, é preciso homenagear mas a verdade é esta: que coisa é essa de medalha 

de ouro do município? É que honestamente eu nunca vi; não está regulamentada, nunca se 

decidiu nada sobre isso. É uma lacuna profundamente lamentável que não haja de facto um 

regulamento para a atribuição de medalhas honoríficas, mas em boa verdade eu não posso votar 

a atribuição de uma coisa que pura e simplesmente não existe, por omissão nossa, o Grupo 

Municipal do Bloco de Esquerda às tantas também tem a sua cota parte de responsabilidade por 

nunca ter apresentado um regulamento nessa matéria. Agora não se pode votar eventualmente 

sobre uma coisa que não existe. Quanto ao mérito e aos fundamentos da proposta subscrevo-a 

integralmente e com certeza que não será preciso a autoria do projeto para todos reconhecermos 

o mérito desta proposta.”. O Sr. Deputado Municipal Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, 
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Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS) mencionou que: “Pegando nas 

palavras finais do Deputado Rui Costa queria-lhe dizer que a medalha deve existir, porque caso 

contrário o Sr. Presidente da Câmara Municipal deve-nos ter andado a mentir durante tantos 

anos quando atribui a medalha ao Dr. Correia de Campos, enquanto ministro da saúde. Agora o 

que eu lhe queria dizer, mais concretamente ao Deputado Mário, é que é uma proposta do 

Partido Socialista, tal e qual como outras propostas que o PSD aqui apresentou, e penso que a 

maior parte das vezes as votamos a favor. A proposta está em cima da mesa, nós não a 

retiramos, é uma proposta nossa que entendemos, não se referiu a pessoas, refere-se a uma 

escola. O que está aqui em causa é o mérito dessa mesma escola, a proposta está em cima da 

mesa. Espero que a Bancada do PSD vote favoravelmente, até porque a maior parte das pessoas 

que aqui está foram alunos nessa mesma escola. Efetivamente a escola tem mérito por todos 

aqueles enunciados que o João Heitor falou. O Sr. Deputado Municipal Mário António de 

Almeida (PSD) mencionou que: “Agora pergunto ao Sr. Deputado, que é também candidato do 

Partido Socialista, como é que fica o Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul e o de Santa 

Cruz da Trapa. A minha opinião pessoal, é que esta proposta seja refletida e tenham um amplo 

consenso. Eu não proponho que a retirem, eu proponho que a adiem para que o consenso seja 

maior. Agora está nas vossas mãos, e fica aqui registado que o Partido Socialista se propõe a 

atribuir uma medalha à Escola Secundária de S. Pedro do Sul esquecendo todas as outras. O Sr. 

Presidente da Câmara Municipal mencionou que, prefere homenagear uma pessoa de fora, como 

foi o caso do Prof. Correia de Campos, que não é um sampedrense, que na altura foi 

considerado, por unanimidade, e teve uma atitude meritória porque nos acompanhou numa 

guerra, que era muito importante, em cá ficar o Serviço de Urgência. A atribuição de uma 

medalha de ouro, como foi o caso atras referido, não é uma coisa que se adquiriu e que se poe 

em exposição, que depois se lá vai tirando; geralmente a medalha de ouro é um ato, uma atitude, 

um prémio que depois se materializa encomendando uma medalha, e que também tem que 

existir um regulamento, e que a atribuição da medalha de ouro ao Prof. Correia de Campos foi 

excecionalíssimo e nunca pensaria em atribuir outra a não ser nas mesmas circunstâncias, a 

alguém de fora do concelho que não tem essa obrigação específica como os sampedrenses têm 

de o fazer. Esclareceu também que a medalha está atribuída, e que só não foi entregue em 

cerimónia público a pedido do Prof. Correia de Campos. Quanto à atribuição da medalha à 

Escola Secundária de S. Pedro do Sul esclareceu que dúvida que seja a Assembleia Municipal a 

atribuir essa medalha, porque geralmente é a Câmara Municipal quem representa o município, e 

que não deveria de ser atribuída só à Escola Secundária mas também a todas as escolas do 

concelho. O Sr. Deputado Municipal António Augusto Ferreira Gomes (PS) mencionou que: 

“Estou perfeitamente à vontade porque nunca integrei nenhum órgão diretivo da escola, a não 

ser órgãos intermédios como acontece agora: sou membro do conselho pedagógico, sou 

coordenadora dos diretores de turma, etc, etc. Mas eu gostaria de perguntar à Assembleia 

Municipal e ao Sr. Presidente da Câmara que me indicassem escolas dos concelhos, ou até 

mesmo do distrito que tenham campeões distritais, regionais e nacionais. Sempre que há o corta-

mato distrital, S. Pedro do Sul arrecada as medalhas quase todas nos diversos escalões. Este ano, 

curiosamente temos um vice-campeão nacional de corta-mato, foi a primeira vez que tal 

aconteceu mas registamos esse feito. Depois gostaria de saber qual é a escola do nosso concelho 

que produziu artistas na área do canto como nós produzimos na Escola Secundária de S. pedro 

do Sul. Não vou citar nomes mas alguns até andam no mundo da televisão. Gostaria de saber 
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qual é a escola do concelho de S. Pedro do Sul que tem participado no parlamento jovem e qual 

a categoria com que os nossos jovens o têm feito. Depois gostaria de saber quantos jovens do 

distrito de Viseu foram campeões nacionais das Olimpíadas de matemática, ou campeões ibero-

americanos. Pois a escola de S. Pedro do Sul já produziu gente dessa. Gostaria de saber também 

quantas escolas do distrito de Viseu participaram no projeto “ELOS” que é um projeto 

comunitário, que permitiu que a nossa escola permutasse experiencias com uma escola 

espanhola. Nós fomos lá e eles vieram cá, para já não falar no acolhimento de um projeto tipo 

“erasmus” do ensino secundário, em que nós acolhemos uma jovem alemã e uma jovem turca, 

Ou então ao nível da solidariedade social: pelo natal, cada turma angaria um cabaz para entregar 

a famílias carenciadas do concelho. É uma iniciativa pioneira, mais nenhuma escola do concelho 

o faz.”. O Sr. Deputado Municipal Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) mencionou que: “Sr. Deputado 

Ferreira Gomes, eu subscrevo quase na íntegra, tirando algumas imprecisões. Aquilo que disse, 

estou perfeitamente de acordo. Só quero saber uma coisa: 1º) Onde está a proposta escrita, se 

deu entrada na mesa ou não; 2º) Qual é a habilitação legal para a proposta, para depois poder 

votar. O Sr. Presidente da Câmara Municipal mencionou que, pensa que, o Dr. Ferreira Gomes 

foi muito parco nos méritos da Escola Secundária, e que reconhece todos esses méritos, agora 

não são exclusivos. O Sr. Deputado Municipal Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente 

da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS) mencionou que “É só para dizer que nós 

mantemos a nossa proposta. A nossa proposta é uma proposta coerente, achamos que a escola 

excedeu com as suas competências com tudo aquilo que apresentou, de forma que no que diz 

respeito ao Deputado Rui Costa é só para dizer que não é uma proposta verbal, é uma proposta à 

mesa. No que diz respeito ao Sr. Presidente da Câmara a escola secundária ultrapassou as suas 

competências e também lhe queria dizer que um funcionário que fica depois da hora de serviço 

não quer dizer que seja um funcionário exemplar porque pode durante o dia estar a fazer outro 

tipo de trabalho, e depois para justificar o que não fez durante o dia vai fazê-lo depois da hora de 

trabalho.” O Sr. Deputado Municipal António Augusto Ferreira Gomes (PS) mencionou que 

“Sr. Presidente é só para lhe dizer o seguinte: é evidente que fica muito melhor ao Prof. Ferreira 

Gomes, ao Prof. João Heitor, quiçá à Prof.ª Teresa Rocha que também já lá foi professora e que 

conhece o ambiente e o modo de trabalho da escola, ou à Drª Ester Vargas que também faz parte 

dos quadros de escola e que conhecem muito bem qual é o modo de funcionamento da nossa 

escola. Nós vamos muito para além dos objetivos que nos são colocados e exigidos, por isso é 

que perante o ranking há escolas que aparecem no fundo e nós aparecemos no topo desse 

ranking nacional. Não queiramos reduzir aos mínimos o trabalho desenvolvido e os resultados 

desta escola, pelo contrário a Inspeção Geral do Ensino classificou-nos com quatro excelentes 

em cinco itens, e um muito bom”. Após a discussão da proposta apresentada pela Bancada do 

Partido Socialista a assembleia municipal deliberou, por maioria, com 15 votos a favor e 20 

abstenções aprovar a mesma. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal apresentou a 

seguinte declaração de voto:” Face à inexistência de um regulamento municipal que norteie a 

atribuição de galardões municipais, não lhe é possível votar favoravelmente a proposta 

apresentada, dado o seu vazio legal. No entanto, reconhece o trabalho de grande qualidade 

levado a cabo pela Escola Secundária, com projecção nacional e internacional, facto que 

constitui motivo de orgulho para todos os sampedrenses. Considera ainda que teria sido 

preferível que os proponentes tivessem retirado esta proposta e a tivessem reformulado, no 

sentido de a mesma poder ser alvo de votação mais representativa.”. O Sr. Deputado Municipal 
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Carlos Alberto Marques Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Serrazes (PSD) fez uma 

chamada de atenção acerca do diagnóstico social de 2013 que lhe foi enviado, uma vez que na 

freguesia de Serrazes foram mencionadas localidades de outras freguesias; solicitou 

esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca de um pedido efetuado, por si, na 

reunião de câmara de 24/05/2013 sobre pequenas obras a realizar pela Câmara Municipal, o que 

até à data ainda nada foi feito; mencionou também que existe um caminho com cerca de 220m
2 

que está praticamente intransitável, em que mora lá um senhor que não tem possibilidades de se 

deslocar; questionou a Câmara Municipal sobre a estrada de Covelas, se a população irá ser 

servida por uma estrada condigna, uma vez que é só 1 km e que existem lá pessoas com 

dificuldades; mencionou também, que há um senhor que mora em Vila Verde, que se a Câmara 

Municipal lhe der os cubos ele aplica-os no caminho perto de sua casa, que é em terra batida; 

mencionou que na travessa da Gândara existe uma extensão de 15 metros de comprimento, que 

falta a pavimentação. Relativamente à ligação de água em Serrazes, mencionou que se começou 

a fazer toda a ligação para que fossem abastecidas algumas zonas de Serrazes Iniciou-se a 

colocação de uns tubos, visto que os que lá estavam, rebentavam. As pessoas começaram a 

receber cartas para virem à Câmara Municipal efetuar o pagamento da taxa de ligação de água, 

mas qual não é o seu espanto quando os trabalhadores da Câmara deram a obra por concluída. 

Questiona a Câmara Municipal sobre se as obras são para continuar ou não. O Sr. Deputado 

Municipal Alberto Claudino Gomes Figueiredo (B.E.) questionou a Câmara Municipal sobre o 

pontão do rio Sul, se está previsto fazer alguma limpeza ou alguma requalificação; questionou 

também a Câmara Municipal sobre se a água do Lenteiro do Rio está em condições para se 

tomar banho. Solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal sobre se está previsto, nas obras de 

requalificação da cidade, algum parque infantil. Congratulou o Sr. presidente da Câmara 

Municipal sobre a obra que está a ser efetuada no mirante. O Sr. Deputado Municipal António 

Carvalho de Almeida Casais (PS) questionou a Câmara Municipal sobre o ponto da situação da 

central de camionagem, uma vez que no boletim municipal de dezembro de 2012 era afirmado 

que se previa que no 1º semestre de 2013 a nova estrutura já estivesse a funcionar, se sempre vai 

para junto do novo centro de saúde ou não; questionou também a Câmara Municipal sobre o 

estado de degradação da estrada que vai para Covas do Rio, uma vez que existe um projeto, 

denominado de “Terra Amada”, com uma série de parcerias para requalificarem algumas casas, 

uma vez que irá trazer bastante gente à povoação e para que a imagem que irão levar do nosso 

concelho seja a melhor possível. Solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal, fazendo a 

chamada de atenção que a seguir se transcreve: “Em março de 2007, foram designados órgãos 

sociais da associação sem fins lucrativos S. Pedro +Comércio, associação essa que tinha como 

objetivo promover e modernizar a zona de intervenção urbana visando a requalificação da 

mesma e o desenvolvimento de gestão unitária e integrada dos serviços de interesse comum. 

Dos órgãos sociais da associação fazem parte além de vários funcionários da Câmara Municipal, 

o Sr. Vereador da Educação como presidente da direção, o Sr. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, como presidente da assembleia geral. Uma das particularidades da associação é que 

estes vereadores têm votado. Mas a maior curiosidade pode ser efetivamente gravosa, é que 

apesar de inúmeras decisões tomadas por unanimidade nas reuniões do executivo camarário no 

sentido de ser apresentada a estrutura financeira da associação, esta não foi conhecida, daí me 

penitencio de não conhecer as contas desta associação. E esta associação envolve muitos custos. 

Existiu, e continua a existir uma associação em S. Pedro do Sul, Associação S. Pedro + 
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Comércio, sem fins lucrativos, gerida por dois vereadores da Câmara Municipal que recebem a 

módica quantia de 635.206,25€, ou seja, o projeto recebeu este valor, dos quais foram investidos 

pela Câmara Municipal 420.454,85€, e a parte restante resultante de candidaturas, 214.851,40€. 

Sr. Presidente, isto no fundo são factos, são números, a matemática é uma ciência exata, gostava 

de saber onde foi investido este dinheiro todo, durante os últimos cinco anos, gostava que o Sr. 

presidente trouxesse aqui, se possível ainda hoje a esta Assembleia Municipal, as contas, e onde 

foi investido este montante para que todos possamos de uma vez por todas ver esta situação 

esclarecida. Os comerciantes, hipotéticos beneficiados desta associação têm o direito de saber, 

os sampedrenses querem e têm o direito de saber para não corrermos o caso de ser mais uma 

situação encapotada, tipo BPN, à escala local. Eu trouxe uma ata da Câmara Municipal datada 

de 26/04/2011, onde o Sr. Presidente da Câmara diz que “esta associação estava no seu término, 

e foi um trabalho positivo”; se estava no seu término em 2011, como é que se compreende que 

agora na reunião de Câmara Municipal da passada 6º feira apareceu um protocolo a ser assinado 

entre o município de S. Pedro do Sul, a Associação S. Pedro + comercio, a Termalistur e a 

ADDLAP a envolver aqui mais umas verbas onde voltam a intervir neste protocolo a Sr. 

Presidente, na qualidade de Presidente do município, o Sr. Prof. Rogério Duarte, na qualidade de 

elemento da direção da associação S. Pedro + Comercio, o Prof. Adriano Azevedo na qualidade 

de representante da ADDLAP, e da Termalistur, o Sr. Dr. Sousa. Gostava que esclarecesse todas 

estas situações, se realmente está encerrado porque é que as contas ainda não foram 

apresentadas, se não está encerrado. Este protocolo veio em cima da hora, se é só para fazer as 

festas da cidade ou não. Gostava que isso fosse esclarecido.” O Sr. Deputado Municipal António 

Augusto Ferreira Gomes (PS) apresentou a declaração que a seguir se transcreve: “Facto 1: 

22/03/2013 (6ª feira) Um automóvel da Termalistur, empresa municipal, com o respetivo 

motorista, deslocou-se ao aeroporto Sá Carneiro, Porto, para trazer a Dr.ª Ester Vargas, 

Presidente desta Assembleia Municipal e membro do Conselho Geral da Termalistur. Quanto 

sabemos, não só não houve nenhuma reunião do órgão dirigente da Termalistur, como não 

houve nenhuma sessão da Assembleia Municipal. Pergunta: A que título e a mando de quem, a 

viatura e o funcionário se deslocaram ao Porto? Ao que sabemos, a única reunião registada 

nessa noite foi uma assembleia de militantes do PSD. Facto 2: 30/5/2013 Edição de 3000 

exemplares, do jornal local Notícias de Lafões, através dos CTT, foi distribuída gratuitamente 

no concelho, por muitos que não são assinantes. Aberto o jornal, as duas páginas centrais e 

metade da página seguinte eram completamente preenchidas com publicidade da Termalistur. 

Acrescia, ainda, um quarto de outra página, igualmente com publicidade da mesma Termalistur. 

Ao mesmo tempo, duas outras páginas eram preenchidas com entrevista ao candidato do PSD à 

CM, curiosamente administrador da Termalistur. Quanto sabemos, os custos da distribuição 

gratuita foram suportados por um patrocinador. Pergunta 1: Quanto custa, em edição normal, 

duas páginas e três quartos de outra, de publicidade? E quanto custa uma edição especial, com 

tamanha tiragem e distribuição por correio? Pergunta 2: Remontando as datas documentais da 

Termalistur a Fevereiro de 2013, porque coincidiu a publicidade com a entrevista ao candidato 

do PSD, Adriano Azevedo, apenas em finais de Maio? Facto 3: 14/6/2013 – Escola Secundária 

de S. pedro do Sul Camião-grua da CM de S. Pedro do Sul e funcionários da mesma 

transportaram e descarregaram estrado/tabuado da CM no polivalente da escola. Sabemos que 

no domingo seguinte, dia 16, o estrado foi usado na apresentação do candidato do PSD à 

Presidência da CM. Pergunta: Houve algum pedido de aluguer do tabuado e de transporte do 
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mesmo? Qual o valor cobrado pela CM? Facto 4: 17/6/2013 – escola Secundária de S. Pedro do 

Sul Outra viatura da CM e funcionários da CM forma recolher o estrado. Facto 5: Termas – 

Exploração de espaços comerciais 1-Coop Raízes – Loja Terras Existe ligação elétrica direta do 

Balneário D. Amélia para a loja referida. Sabemos existir uma dívida de cerca de 5000€ de 

consumo energético à Termalistur. Pergunta: Em que regime a Termalistur fornece energia à 

loja Terras, estabelecimento de interesse privado? 2 – Bar do Balneário Afonso Henriques 

Pergunta: Sendo um assunto recorrente, como se encontra as contas entre a Termalistur e a 

operadora Carcorest? Se a dívida desta persiste, qual o montante em causa? Assembleia 

Municipal de S. Pedro do Sul, 28 de junho de 2013”. O Deputado Municipal António Lopes 

Ribeiro (PSD) apresentou a intervenção que a seguir se transcreve: “O tema que aqui me trás no 

período antes da ordem do dia já algumas vezes eu aqui o trouxe, que é o setor primário. Como 

o reconhecerão em períodos de crise, é efetivamente aquele setor no qual nós nos podemos 

agarrar e agarramos. Mas pelos vistos não, e inclusive o Partido Socialista tem vindo aqui muito 

nervoso com propostas e com contra propostas mas também se compreende porque é uma altura 

que se proporciona a isto mesmo, e nós entendemos, estamos em período eleitoral, e obviamente 

que estas grandes coisas são pequenas coisas, para nós grandes coisas porque foram ditas aqui e 

que são no fundo, até ofensa à opinião pública. Para nós pequenas coisas porque não levamos 

isso a sério, como é óbvio. Eu vou deixar ficar para uma oportunidade, mas oportunidade de 

mérito falarmos sobre o setor primário em S. Pedro do Sul e porque é sempre importante porque 

senão tinha que recuar atrás às propostas que houve aqui na questão de homenagens, atribuição 

de medalhas, distinções, e eu não queria que isso fosse atribuído a um minhocultor, ou que fosse 

atribuído a um mirticultor, mas que fosse atribuído sim à verdadeira essência e ao papel em si do 

grande agricultor que é S. Pedro do Sul. E andamos aqui muito equivocados em atribuições de 

méritos, atribuições de medalhas quando elas têm o seu valor, quando elas têm a sua 

importância no momento certo e na hora certa. Eu diria que também deixarei para uma 

oportunidade, e uma oportunidade muito séria a grande discussão da agricultura e do setor 

primário em S. Pedro do Sul. Questionou a Câmara Municipal sobre os valores gastos na 

realização das festas da cidade. “. O Deputado Municipal Luís Manuel Rodrigues da Rocha 

(PSD) questionou a Câmara Municipal sobre a limpeza de caminhos e valetas na cidade, que se 

notam cada vez mais ervas daninhas. Mencionou que existe um caminho que vem de Pouves 

para S. Domingos que também está a precisar de intervenção; questionou mais uma vez a 

Câmara Municipal sobre o nome a atribuir ao novo centro de saúde, uma vez que a Assembleia 

Municipal aprovou por unanimidade o nome do Dr. Pinho Bandeira. Relativamente à 

intervenção do Deputado Alberto Claudino, mencionou que concorda com o que foi dito sobre o 

mirante, uma vez que por diversas vezes trouxe esse assunto a discussão. O Sr. Presidente da 

Câmara Municipal mencionou que, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Municipal 

Carlos Cruz, vai averiguar o que se está a passar; relativamente à intervenção do Deputado 

Alberto Claudino esclareceu que o rio Sul não tem problemas de poluição, mas que tem as suas 

reservas quanto ao rio Vouga na parte do Lenteiro do Rio; quanto ao parque infantil esclareceu 

que se prevê um para o Solar da Lapa. Relativamente à intervenção do Deputado António Casais 

esclareceu que a Câmara se propôs a fazer a obra do posto de camionagem mas que existe uma 

pequena falha que se prende com questões relacionadas com o centro de saúde. Relativamente 

aos balneários do Estádio da pedreira esclareceu que já estão na fase final dos acabamentos e 

que é a parte mais difícil da conclusão da obra. Relativamente à Associação São Pedro + 
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Comércio esclareceu que a associação tem uma contabilidade organizada e que poderá facultar o 

relatório. Relativamente à questão da limpeza das ruas esclareceu que por vezes é difícil manter 

as mesmas sempre limpas. Relativamente ao preço gasto pela Câmara Municipal com as festas 

da cidade, questão colocada pelo Deputado António Lopes Ribeiro, esclareceu que o total foi de 

27.000€. Relativamente à questão colocada pelo Deputado João Heitor, relativamente ao 

Pavilhão da Lameira, esclareceu que o mesmo tem graves problemas estruturais a nível da 

cobertura e que não é fácil de resolver. Por ter sido visada diretamente na intervenção do senhor 

deputado António Ferreira Gomes, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal referiu que 

não tinha conhecimento de que alguma viatura da Termalistur se tivesse deslocado ao Porto 

propositadamente para a trazer, pelo que a questão levantada não tinha qualquer razão de ser. 

Acrescentou ainda que, de facto, regressou a S. Pedro do Sul numa viatura da empresa visada, 

que já se encontrava no Porto por outros motivos, aproveitando essa boleia e não vendo 

qualquer anomalia nessa situação. -------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA: 

 

 

DEFINIÇÃO DO LIMITE DA FREGUESIA DE MANHOUCE COM A FREGUESIA DE 

S. JOÃO DA SERRA. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Após discussão do assunto mencionado em título, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a definição do limite da freguesia de Manhouce. ------------------------------ 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO SOBRE A “ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO MUNICIPIO”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não tendo sido verificado nenhum pedido de intervenção, a Assembleia Municipal, passou à 

análise do ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------ 

REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO APÓS 

INQUÉRITO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Após o prazo para apresentação de sugestões e/ou reclamações relativo ao projeto de alteração 

do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e respetiva fundamentação económica-

financeira, sem que houvesse qual sugestão e/ou reclamação, de acordo com informação nº 23-

CM, de 20/06/2013, da Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, a qual continha a proposta de 

alteração às taxas aplicáveis no Complexo Desportivo Municipal, apresentada pelos serviços 

respetivos (fundamentação económica-financeira – anexo I) da Câmara Municipal, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com 32 votos a favor dos Senhores Deputados Maria Ester 

Vargas de Almeida e Silva (PSD), José Luís Gaspar Campos (PSD), Mónica Catarina Fernandes 

de Almeida (PSD), Fernando Tavares Rodrigues (PSD), João Heitor Girão Vieira (PS), Luís 

Manuel Rodrigues da Rocha (PSD), António Augusto Ferreira Gomes (PS), Maria Teresa da 

Costa Rocha (PSD), António Carvalho de Almeida Casais (PS), António Lopes Ribeiro (PSD), 

Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo (PSD), Sandra Marisa Martins de Figueiredo (PS), Mário 

António de Almeida (PSD), Pedro Bruno Oliveira Almeida (PS), Fernando Miguel Tavares 

Pereira (PSD), Vítor Manuel Figueiredo Portela Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de 

Baiões (PSD), Celestino Manuel da Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de 

Bordonhos (PSD), Manuel Braz Pinho, Presidente da Junta de Freguesia de Candal (PS), José 

Carlos Moreira de Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais (PSD), Manuel 
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Amadeu Ferreira Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva (PS), António 

Gomes Nogueira Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Manhouce (PSD), Fernando 

Joaquim Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres (PSD), Luís Alberto 

Rodrigues Paiva Peixoto, Presidente da Junta de Freguesia de Pinho (PSD), António Luís Dias 

Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de St.ª Cruz da Trapa (PSD), Laurindo de Almeida, 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de Lafões (PSD), Fernando Oliveira da Rocha, 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho das Moitas (PSD), Vítor Manuel de Almeida 

Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS), Carlos Alberto Marques 

Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Serrazes (PSD), José Pedro Maurício Pereira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Sul (PSD), Pedro Dias Vasconcelos Soares, Presidente da 

Junta de Freguesia de Valadares (FVS), Pedro João Rodrigues Páscoa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Várzea (PSD) e Manuel Mouro Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Maior (PS), 2 votos contra dos Senhores Deputados Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) e Alberto 

Claudino Gomes Figueiredo (B.E.), e uma abstenção do Senhor Deputado Municipal Daniel 

David Gomes Martins (PS) aprovar os presentes documentos. A Senhora Deputada Municipal 

Ângela Maria de Sousa Abreu Guimarães (PS) não participou na votação por não se encontrar 

presente na sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO NA ABERTURA DE 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS. -------------------------------------------------------------------

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 33 votos a favor dos Senhores Deputados 

Municipais Maria Ester Vargas de Almeida e Silva (PSD), José Luís Gaspar Campos (PSD), 

Mónica Catarina Fernandes de Almeida (PSD), Fernando Tavares Rodrigues (PSD), João Heitor 

Girão Vieira (PS), Luís Manuel Rodrigues da Rocha (PSD), António Augusto Ferreira Gomes 

(PS), Maria Teresa da Costa Rocha (PSD), António Carvalho de Almeida Casais (PS), António 

Lopes Ribeiro (PSD), Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo (PSD), Sandra Marisa Martins de 

Figueiredo (PS), Mário António de Almeida (PSD), Pedro Bruno Oliveira Almeida (PS), 

Fernando Miguel Tavares Pereira (PSD), Alberto Claudino Gomes Figueiredo (B.E.), Vítor 

Manuel Figueiredo Portela Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Baiões (PSD), 

Celestino Manuel da Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Bordonhos (PSD), 

Manuel Braz Pinho, Presidente da Junta de Freguesia de Candal (PS), José Carlos Moreira de 

Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais (PSD), Manuel Amadeu Ferreira Pinto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva (PS), António Gomes Nogueira Duarte, 

Presidente da Junta de Freguesia de Manhouce (PSD), Fernando Joaquim Pinto, Presidente da 

Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres (PSD), Luís Alberto Rodrigues Paiva Peixoto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Pinho (PSD), António Luís Dias Teixeira, Presidente da 

Junta de Freguesia de St.ª Cruz da Trapa (PSD), Laurindo de Almeida, Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Cristóvão de Lafões (PSD), Fernando Oliveira da Rocha, Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Martinho das Moitas (PSD), Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da 

Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS), Carlos Alberto Marques Cruz, Presidente da Junta 

de Freguesia de Serrazes (PSD), José Pedro Maurício Pereira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Sul (PSD), Pedro Dias Vasconcelos Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Valadares 

(FVS), Pedro João Rodrigues Páscoa, Presidente da Junta de Freguesia de Várzea (PSD) e 

Manuel Mouro Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior (PS) e duas abstenções 

dos Senhores Deputados Daniel David Gomes Martins (PS) e Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) 
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aprovar a presente proposta mencionada em título. A Senhora Deputada Municipal Ângela 

Maria de Sousa Abreu Guimarães (PS) não participou na votação por não se encontrar presente 

na sala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO PARA CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 2º GRAU DE CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA.--------------- 

Na sequência da proposta nº10/2013, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 

14/06/2013, a Assembleia Municipal, deliberou, por maioria, com 32 votos a favor dos Senhores 

Deputados Municipais Maria Ester Vargas de Almeida e Silva (PSD), José Luís Gaspar Campos 

(PSD), Mónica Catarina Fernandes de Almeida (PSD), Fernando Tavares Rodrigues (PSD), 

João Heitor Girão Vieira (PS), Luís Manuel Rodrigues da Rocha (PSD), António Augusto 

Ferreira Gomes (PS), Maria Teresa da Costa Rocha (PSD), António Carvalho de Almeida 

Casais (PS), António Lopes Ribeiro (PSD), Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo (PSD), 

Sandra Marisa Martins de Figueiredo (PS), Mário António de Almeida (PSD), Pedro Bruno 

Oliveira Almeida (PS), Fernando Miguel Tavares Pereira (PSD), Vítor Manuel Figueiredo 

Portela Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Baiões (PSD), Celestino Manuel da 

Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Bordonhos (PSD), Manuel Braz Pinho, 

Presidente da Junta de Freguesia de Candal (PS), José Carlos Moreira de Almeida, Presidente da 

Junta de Freguesia de Carvalhais (PSD), Manuel Amadeu Ferreira Pinto, Presidente da Junta de 

Freguesia de Figueiredo de Alva (PS), António Gomes Nogueira Duarte, Presidente da Junta de 

Freguesia de Manhouce (PSD), Fernando Joaquim Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pindelo dos Milagres (PSD), Luís Alberto Rodrigues Paiva Peixoto, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pinho (PSD), António Luís Dias Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de St.ª 

Cruz da Trapa (PSD), Laurindo de Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de 

Lafões (PSD), Fernando Oliveira da Rocha, Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho das 

Moitas (PSD), Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Pedro do Sul (PS), Carlos Alberto Marques Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Serrazes 

(PSD), José Pedro Maurício Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Sul (PSD), Pedro Dias 

Vasconcelos Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Valadares (FVS), Pedro João 

Rodrigues Páscoa, Presidente da Junta de Freguesia de Várzea (PSD) e Manuel Mouro Pinto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Maior (PS) e 3 votos contra dos Senhores Deputados 

Daniel David Gomes Martins (PS) e Rui Pedro Costa Lopes (B.E.) e Alberto Claudino Gomes 

Figueiredo (B.E.), proceder ao recrutamento, com vista à ocupação de cargo de direção 

intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão Administrativa, para o exercício, com capacidade de 

planeamento, liderança e gestão de pessoas, comunicação e tomada de decisão, aptidão para a 

gestão orientada para os resultados, domínio e conhecimentos específicos das matérias e 

legislação aplicáveis referentes às competências da Divisão Administrativa. A Senhora 

Deputada Municipal Ângela Maria de Sousa Abreu Guimarães (PS) não participou na votação 

por não se encontrar presente na sala. ---------------------------------------------------------------------- 

ANULAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA TÉCNICO SUPERIOR DE ATIVIDADE FÍSICA/DESPORTO POR TEMPO 

DETERMINADO - TEMPO PARCIAL. --------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com informação nº 167, da 

Secção de Pessoal, datada de 17/06/2013, aprovar a anulação do procedimento referido em 

título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL NA MODALIDADE DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

DETERMINADO - TEMPO PARCIAL - 11 LUGARES DE TÉCNICO SUPERIOR DO 

ENSINO DE INGLÊS, 11 LUGARES DE TÉCNICO SUPERIOR DE ATIVIDADE 

FÍSICA/DESPORTO E 11 LUGARES DE TÉCNICO SUPERIOR LÚDICO - 

EXPRESSIVAS - EXPRESSÃO MUSICAL. ---------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade e, na sequência da proposta n.º 11/2013, do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, datada de 20/06/2013, proceder ao recrutamento de trabalhadores 

com vista à ocupação dos postos de trabalho, por tempo determinado - tempo parcial, de 11 lugares 

de Técnico Superior do Ensino de Inglês; 11 lugares de Técnico Superior de Atividade 

Física/Desporto e, 11 lugares de Técnico Superior para Atividades Lúdico-expressivas - Expressão 

Musical, para o exercício das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico 

na área do Município durante o ano letivo 2013/2014, previstos no despacho do Ministério da 

Educação nº 14460/2008, de 15/05, na sua redação atual. ---------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS REFERENTE AO 

EXERCICIO DE 2012. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisados os documentos da Prestação de Contas Consolidadas referentes ao Exercício de 

2012, de acordo com o disposto no nº1 do artigo 46.º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro e, 

instruções doo SATAPOCAL, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 23 votos a 

favor dos Senhores Deputados Municipais Maria Ester Vargas de Almeida e Silva (PSD), José 

Luís Gaspar Campos (PSD), Mónica Catarina Fernandes de Almeida (PSD), Fernando Tavares 

Rodrigues (PSD), Luís Manuel Rodrigues da Rocha (PSD), Maria Teresa da Costa Rocha 

(PSD), António Lopes Ribeiro (PSD), Patrícia Alexandra Xavier de Azevedo (PSD), Mário 

António de Almeida (PSD), Fernando Miguel Tavares Pereira (PSD), Vítor Manuel Figueiredo 

Portela Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Baiões (PSD), Celestino Manuel da 

Silva Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de Bordonhos (PSD), José Carlos Moreira de 

Almeida, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalhais (PSD), António Gomes Nogueira 

Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Manhouce (PSD), Fernando Joaquim Pinto, 

Presidente da Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres (PSD), Luís Alberto Rodrigues Paiva 

Peixoto, Presidente da Junta de Freguesia de Pinho (PSD), António Luís Dias Teixeira, 

Presidente da Junta de Freguesia de St.ª Cruz da Trapa (PSD), Laurindo de Almeida, Presidente 

da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de Lafões (PSD), Fernando Oliveira da Rocha, Presidente 

da Junta de Freguesia de S. Martinho das Moitas (PSD), Carlos Alberto Marques Cruz, 

Presidente da Junta de Freguesia de Serrazes (PSD), José Pedro Maurício Pereira, Presidente da 

Junta de Freguesia de Sul (PSD), Pedro Dias Vasconcelos Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Valadares (FVS), Pedro João Rodrigues Páscoa, Presidente da Junta de Freguesia 

de Várzea (PSD), 3 votos contra dos Senhores Deputados Rui Pedro Costa Lopes (B.E.), 

Alberto Claudino Gomes Figueiredo (B.E.) e Manuel Amadeu Ferreira Pinto, Presidente da 

Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva (PS) e 8 abstenções João Heitor Girão Vieira (PS), 

António Augusto Ferreira Gomes (PS), António Carvalho de Almeida Casais (PS), Sandra 

Marisa Martins de Figueiredo (PS), Pedro Bruno Oliveira Almeida (PS), Manuel Braz Pinho, 

Presidente da Junta de Freguesia de Candal (PS), Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, 

Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro do Sul (PS), e Manuel Mouro Pinto, Presidente 

da Junta de Freguesia de Vila Maior (PS) aprovar os presentes documentos. Os Senhores 
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Deputados Municipais Daniel David Gomes Martins (PS) e Ângela Maria de Sousa Abreu 

Guimarães (PS) não participaram na votação por não se encontrarem presentes na sala.------------ 

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO 

LEGAL DE CONTAS - EMISSÃO DE PARECER. ------------------------------------------------- 

De acordo com o definido no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

conjugado com o n.º 10 do mesmo artigo e lei, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo vereador da Divisão Financeira, datada de 

17/06/2013. A Senhora Deputada Municipal Ângela Maria de Sousa Abreu Guimarães (PS) não 

participou na votação por não se encontrar presente na sala. -------------------------------------------- 

 

 

 De seguida a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal colocou ainda a votação a 

aprovação em minuta das quatro deliberações (ponto 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9), tendo 

a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, concordar. 

 

             

De seguida a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal procedeu à abertura do Período 

de Intervenção do Público e não se tendo verificado nenhuma intervenção, foi a presente 

sessão dada por encerrada, quando eram 12h25m, dela se lavrando a presente ata que vai ser 

assinada, nos termos legais, pela Sr.ª Presidente e pelos Srs. Secretários da Mesa.  

   

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,        

 

 

 

 

 

OS SECRETÁRIOS, 

   

      


