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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO 

SUL REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2014 

Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, sob a presidência do 

Sr. Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e com a presença 

dos vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª 

Alda Catarina Sequeira Rodrigues, Prof. Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, 

Prof. Rogério Fernandes Duarte e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. 

 

ABERTURA 

 

Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 09 

horas e 34 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 

 

DELIBERAÇÃO N.º 1/14 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013: --------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião referida em 

epígrafe, com os seguintes aditamentos/clarificações: a) No período de antes da ordem do dia, 

a intervenção do Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo foi no sentido de que 

nas deliberações tomadas em que se assumissem despesas por parte do executivo no corrente 

mandato, quer no passado, quer no presente, quer no futuro, a votação dos vereadores eleitos 

pelo PSD pressupunha sempre o cumprimento dos preceitos legais, particularmente o respeito 

pela Lei dos Compromissos, qualquer que fosse o sentido da votação; b) No que respeita à 

deliberação n.º 509, o voto favorável dos mesmos vereadores tinha como pressuposto que 

tudo fosse tentado para se fazer o concurso para a execução da respetiva obra, pois que se 

assim não fosse, não fazia sentido, na sua opinião, estar a despender verbas para a execução 

do projeto em causa; Relativamente à deliberação n.º 525, na sua parte final, a condição a 

respeitar é de entrega de 200 CD’s e não 300, como por lapso se mencionou. ---------------------  

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 2/14 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 07 DE 

JANEIRO DE 2014: ----------------------------------------------------------------------------------------  
 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos 

existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 146.568,34€ (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e 

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

- Operações não Orçamentais: 510.255,00€ (Quinhentos e dez mil e duzentos e cinquenta e 

cinco euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 3/14 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO: 

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

1 - Tomar conhecimento dos pagamentos efetuados por deliberação da Câmara e por 

despacho do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, 

no período de 18 de dezembro de 2013 a 07 de janeiro de 2014, constantes da relação 

elaborada pela Secção de Contabilidade, constituída por 05 folhas, a qual importa da forma 
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que a seguir se indica: em 1.758.784,38€ (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, 

setecentos e oitenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos) de operações orçamentais e em 

237,34€ (Duzentos e trinta e sete euros e trinta 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. ---------------------------------------------  

2 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo vereador Dr. Francisco José de Matos em 

processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e Urbanismo, no 

período de 19 de dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 2014, constantes da relação elaborada 

por aquela Secção, constituída por 02 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. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo vereador Dr. Francisco José de Matos em 

processos que correm seus termos na Secção de Serviços Urbanos, no período de 12 de 

dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 2014, constantes da relação elaborada por aquela 

Secção, constituída por 02 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.  

4 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 

Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 19 de dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 

2014: Licenças de Festa (03), Espetáculos na Via Pública (01), Carta de Caçador (01), Coimas 

referentes a Processos de Contra-Ordenação (02), Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos (06) e Diversos (Certidões) (03); Na Secção de Obras e Urbanismo, no 

período de 19 de dezembro de 2013 a 08 de janeiro de 2014: Construção (01), Utilização (05), 

Publicidade (01) e Ocupação da Via Pública/Obras (01); Na Secção de Obras e Serviços 

Urbanos, no período de 18 de dezembro de 2013 a 07 de janeiro de 2014: 

Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas (55), Licenças de Cemitério 

(06) e Travessia/Ocupação Via Pública com canos (08). ----------------------------------------------  

5 - Ratificar o despacho do Sr. Presente da Câmara, datado de 23/12/2013, que autorizou o 

pedido de alargamento esporádico do horário de funcionamento do estabelecimento “Grémio 

Solar – Bar e Atividades Culturais, Lda.”, sito na Praceta Solar da Lapa, freguesia de São 

Pedro do Sul, até às 4:00h do dia 27 para o dia 28 de dezembro de 2013, até às 4:00h do dia 

28 para o dia 29 de dezembro de 2013 e até às 6:00h do dia 31 de dezembro de 2013 para o 

dia 01 de janeiro de 2014, por motivo da comemoração da época festiva do Natal e Fim de 

Ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 01/01/2014, que autorizou a 

adjudicação do empréstimo a curto prazo para 2014 à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Lafões, de acordo com as condições constantes da proposta datada de 20/12/2013 e relatório 

de Análise das Propostas, que aqui se dão por integralmente reproduzidas. ------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 4/14 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES SOBRE O CAMINHO 

AGRÍCOLA AIDO - REGUENGO: -------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atentos os fundamentos explanados na 

comunicação da referida União das Freguesias, com o n.º 65, de 20/12/2013 (n/ registo de 

entrada n.º 13428, de 26/12/2013) que aqui se dá por integralmente reproduzida, concordar 

com a concessão de apoio à União das Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, 

atribuindo a comparticipação financeira no valor de 22.974,62€ (Vinte e dois mil, novecentos 
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e setenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), respeitante à comparticipação do projeto 

do caminho agrícola referido em epígrafe, condicionando-se este apoio à existência de 

dotação orçamental e de fundos disponíveis para o efeito. --------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 5/14 - PEDIDO DE DOIS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA O SERVIÇO DE FINANÇAS DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------  

Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara do passado dia 25 de outubro de 

2013 (nº 376/13) e tendo sido presente nova comunicação da Direção de Finanças de Viseu 

pedindo a reapreciação daquela decisão (n/ registo de entrada nº 12884, de 09/12/2013 que 

aqui se dá por integralmente reproduzida), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

viabilizar a cedência de dois trabalhadores, subordinando-se esta cedência à condição dos 

encargos com os mesmos serem suportados pela entidade recetora dos aludidos trabalhadores, 

para além da observância dos demais requisitos legais, nomeadamente da obtenção de parecer 

prévio favorável do Secretário de Estado da Administração Pública. Nota: O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal não interveio na discussão e votação do presente assunto, 

declarando-se impedido, em virtude da sua esposa ser trabalhadora da Repartição de Finanças 

em causa e dele próprio também o ter sido até à sua eleição. -----------------------------------------  

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 6/14 - EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO - APROVAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS:------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas contratuais remetidas 

pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, C.R.L. para celebração de Contrato de 

Empréstimo a Curto Prazo no montante de 700.000€ (Setecentos mil euros), as quais ficam a 

constituir o anexo IV da presente ata, dela se dispensando de ser transcritas, devendo contudo 

esclarecer-se previamente o ponto n.º 1 da cláusula 6º, no que respeita à possibilidade de 

revisão e alteração unilateral da taxa de juro, por parte da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. --  

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

DELIBERAÇÃO N.º 7/14 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DAS EX-

ESCOLAS DO 1º CEB DE COELHEIRA E CANDAL, APRESENTADA PELO 

CONSELHO DIRETIVO DOS BALDIOS DA FREGUESIA DE CANDAL: ----------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 

da Câmara, datada de 03/01/2014, com o seguinte teor: “Proposta - Atenta a proposta 

apresentada pelo Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Candal, com vista à 

aquisição dos edifícios onde antes funcionaram as ex-escolas do 1º CEB de Coelheira e de 

Candal; Confirmando-se que ambos os edifícios, desde a sua cedência por comodato, têm 

beneficiado de diversas intervenções de conservação e mesmo melhoramento e reconhecendo-

se que os mesmos têm sido colocados ao serviço da população, respeitando o espírito dos 

aludidos contratos de comodato, os quais têm, ambos, términos previstos no próximo mês de 

março; Atentos os valores propostos quer pelo aludido Conselho Diretivo, quer pela 

Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro; Proponho que a Câmara 
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Municipal autorize, ao abrigo do disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, o seguinte: 1º - A venda do prédio inscrito na matriz predial sob o nº 171, 

da União das Freguesias de Carvalhais e Candal (onde antes funcionou a Escola do 1º CEB da 

Coelheira), ao Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Candal, pelo valor de 

35.000,00€ (Trinta e cinco mil euros); 2º - A venda do prédio inscrito na matriz predial sob o 

nº 126, da União das Freguesias de Carvalhais e Candal (onde antes funcionou a Escola do 1º 

CEB de Candal), ao Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Candal, pelo valor de 

27.220,00€ (Vinte e sete mil, duzentos e vinte euros).” ------------------------------------------------  

Relativamente a esta proposta, o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte referiu que se 

poderia recorrer a avaliação por entidade externa para ser mais objetiva, tendo o Sr. 

Presidente da Câmara mencionado que os critérios para avaliação de imóveis se encontram, 

atualmente, estabelecidos no código do IMI, tendo sido os utilizados na recente avaliação 

efetuada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 8/14 - PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DE VÁRIAS EX-ESCOLAS 

DO 1º CEB DO CONCELHO: --------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor (dos Srs. Vereadores 

Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho e Dr. 

Pedro Miguel Mouro Lourenço) e três abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima 

Gouveia Azevedo, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes Duarte), 

concordar com a proposta do Sr. Presidente da Câmara, datada de 03/01/2014, com o seguinte 

teor: “Proposta - Atenta a necessidade de promover uma eficaz gestão do património 

construído do Município; Considerando que face à sua não utilização atual e não havendo 

perpetivas futuras de que tal património venha a ser necessário ao município, se vão 

intensificando os fatores de degradação com consequente aumentos dos custos de 

manutenção; Numa perspetiva de impulsionar e dinamizar quer a iniciativa particular quer o 

associativismo local proponho, não obstante não ser aplicável o Código dos Contratos 

Públicos, face ao disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 5º daquele código, aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, mas em estreita observância dos princípios aplicáveis à 

generalidade da Contratação Pública: transparência, igualdade e concorrência, a alienação dos 

imóveis a seguir mencionados pelos valores bases resultantes das avaliações que também se 

referem: Lote n.º 1 – Escola do 1.º CEB de Covelo – Valadares e Cantina da Escola do 1.º 

CEB de Covelo – Valadares – 66.020,00€; Lote n.º 2 – Escola do 1.º CEB de Travanca, São 

Pedro do Sul – 34.850,00€; Lote n.º 3 – Escola do 1.º CEB de Nespereira Alta/Outeiro, Vila 

Maior – 48,620,00€; Mais proponho, considerando que a Escola do 1.º CEB de Nespereira 

Alta/Outeiro, Vila Maior se encontra atualmente cedida ao Centro Social de Vila Maior, por 

força de contrato de comodato celebrado a 30 de Novembro de 2010, anualmente renovável, a 

rescisão do referido contrato.” -----------------------------------------------------------------------------  

Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por maioria, com quatro votos a favor (dos 

Srs. Vereadores Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida 

Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e três abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. 

Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues e Prof. Rogério 

Fernandes Duarte), concordar com a proposta do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, 

para inclusão, no caderno de encargos dos procedimentos de alienação das antigos escolas, 

cláusula no sentido de dever ser respeitada a traça arquitetónica e a tipologia dos edifícios. ----  
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Os Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério Fernandes Duarte 

e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues declararam abster-se, por considerarem que 

previamente à alienação deveriam ser consultadas as Juntas de Freguesia e a comunidade 

local para indagar se possuíam algum projeto que pudesse ser considerado interessante para a 

utilização do imóvel ao serviço da população, sendo também que consideravam que teria sido 

mais objetivo que a avaliação para cálculo do valor da venda tivesse sido feita por entidade 

externa aos serviços do Município. ------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 9/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO 1º CEB 

DE SUL, APRESENTADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO E JUVENIL DA 

FREGUESIA DE SUL: ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não ceder as instalações do 1º CEB de Sul 

ao Rancho Folclórico referido em epígrafe, nem de qualquer outra escola encerrada, enquanto 

a situação das restantes ex-escolas do concelho não estiver definida. --------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 10/14 - PRÉDIO EM RUÍNAS NO LUGAR DE SERNADINHA, 

MANHOUCE - AUTO DE VISTORIA: ---------------------------------------------------------------  

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

elaborado pela respetiva comissão, datado de 06/12/2013, que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, notificando o proprietário para, no prazo de 30 dias, proceder à remoção de toda 

a lousa que ainda resta na cobertura do edifício; consolidação das paredes (através do 

refechamento das juntas), e bem assim vedar a entrada do edifício a pessoas e animais. ---------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 11/14 - BEIRAL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO NA 

RUA DIREITA, SÃO PEDRO DO SUL - AUTO DE VISTORIA: ------------------------------  

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

elaborado pela respetiva comissão, datado de 20/11/2013, que aqui se dá por integralmente 

reproduzido, no sentido de dever ser efetuada a limpeza da cobertura de todos os materiais 

estranhos à mesma, bem como a reparação do beirado com materiais iguais aos existentes, em 

dimensão, tipo e qualidade, devendo contudo previamente ser solicitado parecer ao IGESPAR 

de acordo com as disposições legais em vigor, uma vez que o edifício é classificado de acordo 

com os Decretos n.º 32973, de 18 de agosto de 1943 e n.º 129/1977, de 29 de setembro, e de 

acordo com o despacho do Sr. Diretor do IGESPAR, I.P. de 12/1282007. -------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 12/14 - RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO REALIZADAS PELA IMORETALHO - GESTÃO DE IMÓVEIS, 

S.A., SITAS NA QUINTA DA CRUZADA, SÃO PEDRO DO SUL: ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Recepção Provisória das obras de 

Urbanização sitas na Quinta da Cruzada, freguesia de São Pedro do Sul, adjudicada à firma 

“Imoretalho – Gestão de Imóveis, S.A.”. -----------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
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DELIBERAÇÃO N.º 13/14 - TRAVESSIA DA VIA PÚBLICA COM CANOS EM 

MONDELOS, SÃO FÉLIX - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA 

ANUAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atenta a informação n.º 158 da Técnica de Serviço Social, datada de 06/12/2013, sobre o 

pedido de isenção referido em epígrafe e que aqui se dá por integralmente reproduzida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto, no sentido de se 

isentar o munícipe do valor da caução e da taxa anual de 2013 associada à travessia de canos 

em referência. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 14/14 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 

HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14 - TRABALHOS 

CONTRATUAIS: -------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição n.º 14 – 

Trabalhos Contratuais, da obra referida em título, adjudicada ao consórcio “Equipav / MRG”, 

no valor de 55.167,92€ (Cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e sete euros e noventa e dois 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efetivação da respetiva 

despesa, aprovando-se também a respetiva conta corrente técnica. ----------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 15/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE SÃO 

PEDRO DO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 13 - TRABALHOS NORMAIS: --------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição n.º 13 – 

Trabalhos Normais, da empreitada referida em epígrafe, adjudicada à firma 

“RIBEIROESCALA – Construções, Lda.”, no valor de 128.000,47€ (Cento e vinte e oito mil 

euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a 

efetivação da respetiva despesa. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 16/14 - BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO - ALTERAÇÃO 

DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO: -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as alterações propostas pela 

Divisão da Cultura, Desporto e Ação Social, submetendo-as à necessária aprovação da 

assembleia municipal, as quais constam da sua informação n.º 162, datada de 17/12/2013, 

referente ao assunto referido em epígrafe, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 

resultando assim que as aludidas normas passam ter a redação constante do documento anexo, 

o qual fica a constituir o anexo V da presente ata, dispensando-se o mesmo de ser transcrito, 

depois de ter sido rubricado por todos os membros do executivo. ------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 17/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TRANSPORTE CEDIDO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SANTA CRUZ DA TRAPA: -------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a isenção do pagamento de 

transporte à Associação referida em epígrafe, cedido no passado dia 27/12/2013, para 

realização de viagem de estudo com 30 efetivos da Escola de Infantes e Cadetes a Esmoriz. ---  

DELIBERAÇÃO N.º 18/14 - PEDIDO DE PAGAMENTO APRESENTADO PELA 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA 
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CRUZ DA TRAPA, RESPEITANTE À SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO 

AUTOTANQUE: -------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento referido em 

epígrafe, no valor de 2.050,96€ (Dois mil, cinquenta euros e noventa e seis cêntimos), 

condicionado à existência de fundos disponíveis para o efeito, sendo concedida esta 

autorização a título excecional e considerando o serviço que foi prestado no âmbito do 

abastecimento domiciliário de água, pelo seu autotanque, nos meses de verão. --------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 19/14 - PEDIDO DA GAZETA DA BEIRA PARA CEDÊNCIA 

DAS INSTALAÇÕES DO CINE-TEATRO: ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, 

respeitante ao dia 25 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 20/14 - ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E JARDINS DE 

INFÂNCIA NO REFEITÓRIO DA EBI DE SANTA CRUZ DA TRAPA: --------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Srª 

Vereadora Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho exarada na informação n.º 

128 da Chefe da Divisão Administrativa, datada de 18/12/2013, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida, aprovando o aditamento ao protocolo referido em epígrafe, no que 

respeita ao n.º 1 da cláusula 2º, no sentido do Município assumir o valor adicional unitário de 

0,04€ respeitante à diferença entre o montante suportado pelo aluno e o montante pago, por 

refeição, à empresa prestadora do serviço. ---------------------------------------------------------------  

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 10 horas e 47 minutos, 

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 Vitor Manuel de 

Almeida Figueiredo, pela Chefe da Divisão Administrativa, Drª Ana Teresa Seia de Matos e 

por mim, António Miguel Perdigoto Girão, Coordenador Técnico da Secção de Expediente 

Geral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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