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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014 

Aos vinte e oito 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 e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. Faltou à presente reunião o Sr. 

Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte, por motivos médicos, considerando-se assim a sua 

falta justificada. 

 

ABERTURA 

 

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

horas e 30 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: ---------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Neste período assistiram-se às seguintes 

intervenções: Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo: Perguntou se estava a 

ser dado o devido acompanhamento à questão da confeção, transporte e distribuição das 

refeições fornecidas nas escolas, pois tinham vindo a público diversas situações de anomalias; 

Depois também perguntou o que se sabia sobre a notícia, vinda a público, sobre o alegado 

encerramento do centro de distribuição dos CTT existente em Bordonhos e sua transferência 

para outro concelho. Sr. Presidente da Câmara: Em resposta às questões colocadas, começou 

por referir que relativamente ao assunto dos CTT, embora ainda não se tenha tido 

conhecimento oficial da situação, por haver rumores nesse sentido e até constar que o assunto 

já teria sido decidido há mais de dois meses, tinham sido pedidas audiências quer ao 

Secretário de Estado da respetiva tutela, quer à administração dos CTT, não se tendo obtido 

qualquer resposta; Quanto à questão das refeições escolares, passou a palavra à Sr.ª Vereadora 

Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, que referiu que a empresa que fornecia 

aquele serviço tinha sido escolhida por concurso, ainda no mandato anterior, no qual venceu 

apenas pela diferença de um cêntimo, sendo que logo que houve queixas e reclamações, para 

além de se transmitirem as mesmas à empresa em causa, também se tinha solicitado a análise 

da ASAE a esta situação, sendo ainda que a técnica alimentar do município, estava a 

acompanhar esta situação diariamente; Mais referiu que sendo esta situação legalmente 

complexa, estava-se neste momento a recolher prova documental para a sua resolução. Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues: Tendo sido afirmada em anterior reunião 

de Câmara a má qualidade da água distribuída, perguntou o que já tinha sido feito para 

melhorar esta situação, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que já era conhecida, há 

muitos anos, a baixa qualidade da água fornecida, sobretudo na cidade, sendo que estavam a 

ser feitas algumas pequenas intervenções para debelar a situação, lamentando, contudo,  não 

se poderem fazer grandes investimentos, face à situação de saldo negativo de três milhões de 

euros de fundos disponíveis, bem como lamentava que, em anos anteriores, se tivesse gasto 

muito dinheiro sem se terem aproveitado as comparticipações comunitárias na ordem dos 

85%, assegurando, no entanto, que a água não é imprópria para consumo. Após, a Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues perguntou também qual era o ponto de 
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situação do programa “CLDS”, nomeadamente no que respeitava ao respetivo coordenador, 

tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que não tendo sido aceite pela Segurança Social 

a primeira coordenadora indicada, foi comunicada uma nova coordenadora e não tendo sido 

dada qualquer resposta a esta comunicação durante semanas e apesar da insistência, tinham 

vindo agora dizer que afinal devia ser considerada a primeira opção, pelo que enquanto não 

estivesse resolvida a questão da coordenadora, não se podia avançar com o processo; Ainda 

sobre a questão dos CTT interveio o Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço dizendo 

que o Secretário de Estado que tutelava esta matéria era o mesmo que tinha estado no 

lançamento da candidatura do Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, sendo 

que para além de nada ter anunciado sobre o encerramento do Centro de Distribuição ainda 

tinha anunciado que a curto prazo seria feita a obra de ligação das Termas a Vouzela, não 

respondendo agora aos pedidos de audiência apresentados pela Câmara Municipal para 

discutir as duas questões mencionadas, pelo que pedia agora ao Sr. Vereador Prof. Adriano de 

Lima Gouveia Azevedo que intercedesse junto daquele elemento do governo para que as 

promessas por ele feitas não tivessem sido em vão; Depois, mencionou ainda que tinha 

recebido de diversos trabalhadores do município a manifestação de os recentes cortes terem 

tido um impacto brutal nas economias familiares, o que também se refletia na economia local, 

quer no comércio, quer ainda nas termas; por último, solicitou que, à semelhança do que 

ocorria no mandato anterior, os pedidos de informação ou de esclarecimento que os 

vereadores da oposição considerassem necessários, fossem feitos pela via definida 

(requerimento escrito) e não os procurassem diretamente junto dos serviços do município ou 

dos seus trabalhadores. Em resposta a esta intervenção, o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima 

Gouveia Azevedo disse nunca ter ouvido antes a questão dos CTT, sendo que quer quanto a 

essa questão, quer quanto à da ligação com Vouzela, não conhecia a agenda do Secretário de 

Estado, considerando, no entanto, muito importante que a Câmara Municipal continuasse a 

lutar por estas questões. -------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 21/14 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

DIA 09 DE JANEIRO DE 2014: -------------------------------------------------------------------------  

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, corrigindo o teor da deliberação n.º 8/14, no sentido de 

retirar a expressão “tipologia”, sendo assim que a parte final do 2º parágrafo daquela 

deliberação passa a ter a seguinte redação: “concordar com a proposta do Sr. Vereador Dr. 

Francisco José de Matos, para inclusão, no caderno de encargos dos procedimentos de 

alienação das antigas escolas, cláusula no sentido de dever ser respeitada a traça arquitetónica 

dos edifícios.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 22/14 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 24 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: 896.163,87€ (Oitocentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e 

três euros e oitenta e sete cêntimos); ----------------------------------------------------------------------  
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- Operações não Orçamentais: 519.431,48€ (Quinhentos e dezanove mil, quatrocentos e trinta 

e um euros e quarenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 23/14 - 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 08 a 24 de janeiro de 2014, constantes da relação elaborada pela Secção de 

Contabilidade, constituída por 06 folhas, a qual importa da forma que a seguir se indica: em 

1.195.708,37€ (Um milhão, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oito euros e trinta e sete 

cêntimos) de operações orçamentais e em 93.170,10€ (Noventa e três mil, cento e setenta 

euros e dez 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 que decorrem na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 09 a 27 

de janeiro de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: Carlos 

Manuel Raposo Matos – Pedido de alargamento esporádico do horário de funcionamento do 

seu estabelecimento de Bar “Bon D’Jau”. ----------------------------------------------------------------  

3 - 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 09 a 27 de janeiro de 2014, constantes da relação elaborada por aquela Secção, 

constituída por 01 folha, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por 

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

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

processos que correm seus termos na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no período de 09 a 

27 de janeiro de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: -------------  

Agência Funerária Sampedrense, Lda Inumação do cadáver 

Paulo Landeira da Cruz Simões 

Concessão do terrado das feiras Nova e 

Velha 

Maria Lucinda de Almeida Renovação de reserva de sepultura 

Mário Almeida Martins Renovação de reserva de sepultura 

José Henriques Reserva de sepultura 

Manuel Fernando de Figueiredo Ferreira Renovação de reserva de sepultura 

Maria Rosa Oliveira Paiva Figueiredo Renovação de reserva de sepultura 

José Rodrigues Ferreira Colocação de lápide tumular 

Agência Funerária Sampedrense, Lda Inumação do cadáver 

Agência Funerária de São Pedro do Sul, Lda Inumação do cadáver 

Henrique Pinho Correia Chaves Renovação de reserva de sepultura 

Emilia da Conceição Figueiredo Martins Renovação de reserva de sepultura 

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

Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 09 a 27 de janeiro de 2014: Licenças de Festa 

(2), Espetáculos na Via Pública (1), Carta de Caçador (2), Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos (4) e Diversos (Certidões) (3); Na Secção de Obras e Urbanismo, no 
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período de 09 a 27 de janeiro de 2014: Construção (1), Publicidade (3) e Ocupação da Via 

Pública/Obras (1); Na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no período de 08 a 24 de janeiro 

de 2014: Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas (2), Licenças de 

Cemitério (18) e Travessia/Ocupação Via Pública com canos (2). -----------------------------------  

6 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 14/01/2014, que autorizou a 

isenção de pagamento de taxas de licenças municipais à Associação de Goja e Sendas, para 

realização da festa popular de Santo Antão, no passado dia 19 de janeiro; -------------------------  

7 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 13/01/2014, que autorizou a 

contratação de serviço de assistência técnica e manutenção preventiva dos sistemas de 

climatização e qualidade de ar interior dos serviços da Câmara Municipal de São Pedro do Sul 

e dos sistemas de aquecimento por energia solar térmica e aquecimento central e águas 

quentes sanitárias do Pólo Pedagógico de Carvalhais, conforme proposta do Sr. Vereador Dr. 

Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 08/01/2014, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 23/01/2014, que autorizou o 

alargamento esporádico de horário de funcionamento do estabelecimento de Bar “Bon 

D’Jau”, sito nas Termas freguesia de Várzea, das 02h00m para as 04h00m, do dia 25/01/2014 

para o dia 26/01/2014, em virtude de se prever um fim de semana com muita afluência de 

turistas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 20/01/2014, que aprovou a 

lista de erros e omissões apresentados no relatório do júri do concurso da empreitada 

“Requalificação Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul – Ligação da Av. Sá 

Carneiro à E.N.227”, adjudicada ao consórcio “Equipav/MGR”, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 24/14 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO "GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO JOAQUIM RAMALHO": -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta referida em epígrafe, 

apresentada pelo Sr. Vereador  Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço no sentido de ser criada 

uma corrida pedestre denominada “GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO JOAQUIM 

RAMALHO”( grande impulsionador do desporto no nosso concelho, com especial atenção à 

modalidade de Atletismo), a realizar anualmente no dia 25 de abril. --------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 25/14 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DO NOME "JAIME 

GRALHEIRO" AO CINETEATRO DE SÃO PEDRO DO SUL: -------------------------------  

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

da Câmara, datada de 20/01/2014, com o seguinte teor: “Proposta - Considerando-se 

importante e conveniente a atribuição de denominação ao Cine-Teatro de S. Pedro do Sul; 

Considerando que para este efeito, tem este Município o privilégio de ter entre os seus 

conterrâneos um dos maiores expoentes da dramaturgia nacional, na pessoa do Dr. Jaime 

Gralheiro (para além de mui ilustre advogado), com uma ampla bibliografia, onde constam a 

publicação de diversas e marcantes obras, a saber: - 1949 - "FEIA" (publicada na revista 

Inicial do Colégio João de Deus - Porto); - 1962 - "EPIFÃNIO LACERDA" (mais tarde 

publicada com o nome de "Paredes Nuas" - representada pelo "Aurora da Liberdade, 

Matosinhos, em 1964); - 1963 - "BELCHIOR" (representada por várias colectividades, depois 

do 25 de Abril de 1974); - 1964 - "RAMOS PARTIDOS" (estas três peças foram publicadas, 

em 1967. num livro único, sob o título genérico de Teatro - edição de Autor); - 1964 - 
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"FARRUNCHA" (infantil; publicada em 1975 pelo FAOJ); representada inúmeras vezes, por 

vários grupos de teatro, escolas e coletividades; - 1967/68 - "O FOSSO" (publicada em 1972, 

como nº 1 da Cena Actual do Jornal do Fundão); representada, clandestinamente no TUP, por 

um Grupo de Amadores dos arredores do Porto, antes do 25 de Abril de 1974 e por várias 

coletividades, designadamente pelo TEB (Barreiro) depois desta data; - 1973 – “NA BARCA 

COM MESTRE GIL" (publicada em 1978 pela editorial "Caminho"), representada pelo 

"Cénico" de S. Pedro do Sul, após o 25 de Abril de 1974 e por outros Grupos de Amadores. 

Foi o último texto integralmente proibido pelo "Exame Prévio" fascista 2ª edição revista e 

atualizada no Prelo (Caminho) e em ensaios no “Cénico”. Leitura aconselhada no Ensino 

Secundário. Representada, também, pelo CITEC (Montemor o Velho), Teatro Construção de 

Joane e em vários outros Grupos e Escolas; - 1975 - "ARRAIA MIÚDA" (publicada em 1976 

pela editorial INOVA), representada pelo "Cénico", TEUC, TEC e outros Grupos de 

Amadores. Leitura aconselhada no Ensino Secundário; - 1976 - "D BELTRÃO DE 

REBORDÃO" (infanto-juveníl; inédita), representada pelo "Cénico"; - 1977 – “O HOMEM 

DA BICICLETA" (dramatização do romance de Manuel Tiago - "Até amanhã, camarada": 

publicada pela SPA em 1982); representada pelo "Cénico"; - 1978 – “VIERAM PARA 

MORRER" (3° prémio da SEC, publicado pela Moraes, em 1979); - 1978 – “LAFÕES É UM 

JARDIM" (1ª versão; inédita); - 1980 - "ONDE VAZ, LUIZ?" (publicada pela editorial Vega 

em 1983), representada pelo TEC, numa encenação notável de Carlos Avillez; pelo "Cénico” 

numa encenação do A e pelo Teatro Construção de Joane); - 1982 - "LANDARILHO, UM 

SEU CRIADO" (inédita); - 1986 - "O GRANDE CIRCO IBÉRICO" (1° prémio do Concurso 

do CITAP/Amadora, 1969; no Prelo - D. Quixote/SPA); - 1987 - "A LONGA MARCHA 

PARA O ESQUECIMENTO" (representada e publicada pelo CETA, Aveiro, em 1987); - 

1989 - "SERÃO PARA TRABALHADORES'' - menção honrosa do Citep/Amadora esse ano 

(inédita); - 1989 - "O SOLDADO JOÃO" - teatralização do conto com o mesmo nome de 

Luísa Ducla Soares. Infantil. Inédita; - 1990 – “POR MARES NUNCA DANTES 

NAVEGADOS" - serie televisiva exibida: participou com dois textos, no 1° episódio; - 1990 -

"MINHA LOUCURA OUTROS QUE A TOMEM..." (série televisiva, inédita); - 1990 - 

"LAFÕES É UM JARDIM" (2ª versão) representada pelo “Cénico" (medita em livro); - 1991 

- "AMOR DE PEDRA" - didático-infantil. Inédita; - 1992 - "ERA UMA VEZ UM 

CORAÇÃO", teatralização de um texto didático do Prof. Políbio Serra e Silva - representada 

pelo "Cénico/Infantil” (inédita em livro) – 1995 - "CO-MU-NI-CA-ÇÃO!" Brincadeira 

infantil. Inédita; - 1995 – “É(H) MEU" (para adolescentes). Representada pelo 

"Cénico/Juvenil” em 1995/96, em vias de publicação pela D Quixote/SPA); - 1996 -

"EUREKA! - ou a Alegria da Descoberta”, infanto-juvenil, em ensaios no “Cénico/Juvenil". 

Inédita; - 1997 - "GRAÇAS E DESGRAÇAS D'EL-REI TADINHO" (infantil) - teatralização 

do conto de Alice Vieira com o mesmo nome; - 1997 - Homenageado como Autor do Ano, 

pelo 7º Ciclo de Teatro de Autores Portugueses (CITAP/Amadora) com exposição da sua obra 

(autor e encenador) e sessão pública de homenagem (Maio); - 1997 - Recebeu o Galardão do 

Centenário do Nascimento da patrona da Casa-Museu Maria da Fontinha (10 de Junho); -

1997 - Homenageado, por toda a sua obra, pela revista ANIMARTE de Viseu, em 12 de 

Julho; - 1998 - “NA BARCA COM MESTRE GIL", nova versão rescrita (inédita). Ademais, 

exerceu a advocacia como profissão e ama o teatro com paixão. Enquanto causídico, foi 

prestigiado com a Medalha de Honra da Ordem dos Advogados; e homenageado com vários 

prémios de teatro, enquanto dramaturgo, encenador e membro fundador do "Cénico - Grupo 
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de Teatro Popular", destacando-se a atribuição da Medalha de Mérito Cultural pelo Sr. 

Ministro da Cultura. Enfim, é um Homem enérgico e coerente, autor de obras valorosas 

publicadas, que, a partir de S. Pedro do Sul, tem sabido levar a sua arte e cultura ao mundo, 

figurando como uma personalidade de destaque na galeria de ilustres filhos sampedrenses. 

Assim, PROPONHO: A atribuição do nome "Jaime Gralheiro" ao Cineteatro de S. Pedro do 

Sul, devendo o ato público ocorrer por ocasião do próximo dia 25 de Abril.” ----------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 26/14 - PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE 

"VENDING" NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS: -----------------------------------------------  

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

Câmara Municipal e Vereadores Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina 

Castanheira de Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e duas abstenções 

(dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Dr.ª Alda Catarina Sequeira 

Rodrigues), concordar com a proposta constante no email da MUT - Associação Mutualista 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, registado com o n.º 975, no 

sentido de autorizar a instalação de uma máquina de bebidas quentes no Edifício dos Paços do 

Concelho, uma máquina de bebidas quentes e uma mista (snacks e bebidas) no Pavilhão 

Municipal e uma máquina combinada (quentes, bebidas e snacks) no Pavilhão da Lameira. ----  

DELIBERAÇÃO N.º 27/14 - REFORÇO DAS ATRIBUIÇÕES DAS JUNTAS DE 

FREGUESIA RESULTANTE DA NOVA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS: -------------  

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

da Câmara Municipal, datada de 16/01/2014, com o seguinte teor: “Proposta - Atenta a 

publicação do novo regime jurídico das autarquias locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro), a qual veio alterar o quadro das atribuições e competências, quer dos municípios, 

quer das freguesias; Considerando que aquele diploma legal, para além de definir a delegação 

legal de diversas competências das câmaras municipais nas juntas de freguesia, também veio 

definir o reforço das atribuições das juntas de freguesia numa série de áreas, tais como a 

conservação de abrigos de passageiros, conservação e limpeza de balneários, lavadouros e 

sanitários públicos, manutenção de parques infantis, reparação de chafarizes e fontenários, 

manutenção de placas toponímicas, conservação e reparação da sinalização vertical não 

iluminada instalada nas vias municipais, manutenção e conservação de caminhos, 

arruamentos e pavimentos pedonais, entre outros indicados no artigo 16° do citado diploma 

legal, competências essas que eram da esfera das câmaras municipais; Considerando que não 

obstante este normativo legal já ter entrado em vigor em 30 de setembro de 2013, e 

considerando também que a manifesta e evidente falta de meios das juntas de freguesia para 

assegurarem essas atribuições poria seriamente em causa a salvaguarda dos interesses das 

populações; Proponho: 1º - Que a Câmara Municipal continue a assegurar as atividades que 

visem a prossecução das atribuições acima definidas até à comunicação por parte das juntas 

de freguesia de já reunirem as condições necessárias para o seu exercício; 2º - Que sejam 

ratificados todos os atos praticados, desde a entrada em vigor do aludido diploma legal, até á 

presente data; 3º - Que a Assembleia Municipal dê o seu aval a esta metodologia, ao abrigo do 

disposto na alinea j) do n ° 1 do artigo 25° do mesmo diploma legal.”. -----------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 28/14 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAFÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO 15º 

SALÃO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL XANTAR: -----------------------------------  
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Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

quatro votos a favor (dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e Vereadores Dr. Francisco 

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

Mouro Lourenço) e duas abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia 

Azevedo e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues), conceder apoio à iniciativa em causa, 

mediante a cedência gratuita de transporte a grupo de folclore do concelho, para atuação na 

mesma, sendo que o apoio financeiro não pode ser concedido, face à inexistência de fundos 

disponíveis para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 29/14 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINAL DO CLDS: ----------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao Relatório de 

Execução Final do CLDS, constante do email registado com o n.º de entrada 430, que aqui se 

dá por integralmente reproduzido, ficando a constituir o anexo III da presente ata. ---------------  

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

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 30/14 - ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA DO 1º 

CEB DE ALDEIA -  SUL: --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, no sentido de proceder à alienação, por hasta pública, 

dos imóveis respeitantes à ex-escola de 1º CEB e Cantina da povoação de Aldeia, freguesia de 

Sul, concordando com a proposta da comissão de avaliação Pluridisciplinar de Inventário e 

Cadastro, assim fixando em 36.420,00 € (Trinta e seis mil e quatrocentos e vinte euros) o 

respetivo valor base. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 31/14 - ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA DO 1º 

CEB DE GESTOSINHO - MANHOUCE: ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, no sentido de proceder à alienação, por hasta pública, do 

imóvel respeitante à ex-escola de 1º CEB da povoação de Gestosinho, freguesia de 

Manhouce, concordando com a proposta da comissão de avaliação Pluridisciplinar de 

Inventário e Cadastro, assim fixando em 30.000,00 € (Trinta mil euros) o respetivo valor base.  

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

DELIBERAÇÃO N.º 32/14 - ALIENAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA DO 1º 

CEB DE AMEIXIOSA -  SÃO MARTINHO DAS MOITAS: ------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, no sentido de proceder à alienação, por hasta pública, do 

imóvel respeitante à ex-escola de 1º CEB da povoação de Ameixiosa, freguesia de São 

Martinho das Moitas, concordando com a proposta da comissão de avaliação Pluridisciplinar 

de Inventário e Cadastro, assim fixando em 8.340,00 € (Oito mil e trezentos e quarenta euros) 

o respetivo valor base. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 33/14 - ALIENAÇÃO DE TERRENOS RÚSTICOS SITOS EM 

PINHO, SÃO FÉLIX E COBERTINHA - VILA MAIOR: ---------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, no sentido de proceder à alienação, por hasta pública, 

dos terrenos rústicos sitos nas freguesias de Vila Maior, São Félix e Pinho, com os números 

matriciais respetivamente 835, 363 e 4092, concordando com a proposta da comissão de 

avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro, assim fixando em, respetivamente, 

3.000,00 € (Três mil euros), 3.250,00 € (Três mil e duzentos e cinquenta euros) e 1.700,00 € 

(Mil e setecentos euros) os respetivos valores base. ----------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 34/14 - APROVAÇÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO:  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno 

elaborada em conformidade com o POCAL, a qual fica a constituir o anexo IV da presente 

ata, corrigindo-se a parte final do n.º 4 do artigo 33º, o qual passará a ter a seguinte redação: 

“4 – Havendo entrega de guia de remessa, este documento deverá ser anexado à respetiva 

fatura no momento da informação referida no n.º 3 do artigo 68º.”. ---------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 35/14 - APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DE 

2013: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Chefe da 

Divisão Financeira, datada de 20 de janeiro, constante da sua informação n.º 819, com 

fundamento no disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, assim aprovando o Mapa de Fluxos de Caixa de 2013, o qual fica a constituir o 

anexo V da presente ata, que importa em 131.074,08 € (Cento e trinta e um mil, setenta e 

quatro euros e oito cêntimos) de saldo orçamental para a gerência seguinte. -----------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 36/14 - PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO GENÉRICO 

FAVORÁVEL À CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: --------------------------------------------------------------------------  

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

Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 21/01/2014, com o seguinte teor: “Proposta: 

Parecer prévio genérico para contratação de serviços - Considerando que: O artigo 73.º da Lei 

n.º83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para 2014, estabelece, 

no seu n.º 4, em conjugação com o seu n.º 11, que carece de parecer prévio vinculativo do 

órgão executivo, a celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços pelas 

autarquias, independentemente da natureza ou contraparte, designadamente, no que respeita a 

contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa ou avença e contratos de aquisição 

de serviços cujo objeto a consultoria técnica; Dispõe ainda o mesmo artigo que o parecer 

referido depende da verificação dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do seu n.º 

5. Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e procurando replicar 

uma solução idêntica à adotada para as entidades da Administração Pública Central através de 

portaria governamental, que a Câmara Municipal delibere: Emitir parecer prévio genérico 

favorável à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, desde que reúnam 

cumulativamente, as seguintes condições: O seu valor total não ultrapasse os 5.000 euros, sem 

IVA; O seu prazo seja de, no máximo, um ano; Cumpram o previsto nas alíneas a), b) e c) do 

n.º 5 da Lei n.º 83-C/2013, aplicável por força do seu n.º 11; Se trate de serviços essenciais ao 

normal funcionamento dos serviços municipais ou de imposições legais, nomeadamente, 
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relativos a encargos com instalações, comunicações, assistência técnica, formação, 

publicações, entre outros de manifesta simplicidade. Que o parecer prévio genérico favorável 

se aplique aos procedimentos de contratação enquadráveis no ponto 1, iniciados após 

01/01/2014.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 37/14 - PEDIDOS APRESENTADOS PELA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES PARA REEMBOLSO 

DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 

EX-FREGUESIA DE BAIÕES: -------------------------------------------------------------------------  

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

comunicações da referida União das Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, com os 

n.º 42, de 06/11/2013, e n.º 67, de 02/01/2014 (n/ registo de entrada n.º 11694, de 07/11/2013 

e n.º 4, de 02/01/2014, respetivamente) que aqui se dão por integralmente reproduzidas, 

concordar com os mesmos, atribuindo a comparticipação financeira no valor total de 957,26€ 

(Novecentos e cinquenta e sete euros e vinte e seis cêntimos), respeitante ao reembolso de 

despesas de energia elétrica com abastecimento de água na ex-freguesia de Baiões. --------------  

DELIBERAÇÃO N.º 38/14 - PROPOSTA DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE S. PEDRO DO SUL: ------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Chefe da 

Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, constante da sua informação n.º 591, de 

15/01/2014, com o aditamento constante da sua informação n.º 1234, de 27/01/2014, 

subscritas pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, com o seguinte teor: “Na sequência 

da reunião realizada no passado dia 19/11/2013, com representantes da CCDRC e tendo em 

consideração a perspectiva da continuidade do processo de revisão do PDM em vigor, é 

necessário submeter-se a Reunião de Câmara Municipal e deliberação respetiva, para envio à 

CCDRC (Viseu) os seguintes assuntos: 1 – Pedido de conversão da anterior Comissão 

Técnica de Acompanhamento em Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM de São 

Pedro do Sul; 2 – Submeter à apreciação da CCDRC a constituição da referida Comissão de 

Acompanhamento, propondo-se a integração das seguintes entidades: - Guarda Nacional 

Republicana (GNR); - Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); - Instituto Português 

do Desporto e Juventude (IPDJ); - Direcção-Geral do Território (DGT); - Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); - Agência Portuguesa do Ambiente (APA); 

- Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); - Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural; - Direcção Regional da Economia do Centro; - Turismo de Portugal; 

- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC); - Estradas de Portugal S.A. 

(EP); - ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM); - Administração 

Regional de Saúde do Centro (ARSC); - Direcção Regional da Educação do Centro (DREC); 

- Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC); - Representante do município de Arouca 

(Dra. Adélia Almeida); - Representante do município de Castro Daire (Eng. Jorge da Rocha); 

- Representante do Município de Oliveira de Frades (Eng.º José Paulo Loureiro); - 

Representante da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul. 3 – Solicitar à Assembleia 

Municipal a designação de representante para integrar a Comissão de Acompanhamento.”. ----  

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

DELIBERAÇÃO N.º 39/14 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA 

2014: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Chefe da 

Divisão Financeira, condicionada à existência de fundos disponíveis para o efeito, a qual tem 

o seguinte teor: “Proposta de constituição de Fundos de Maneio para 2014 - À luz do disposto 

no ponto 2.9.10.1.11 do POCAL e em cumprimento do definido no Regulamento dos Fundos 

de Maneio, submeto à consideração superior a constituição, para o exercício de 2014, dos 

seguintes fundos de maneio, destinados a satisfazer despesas urgentes e inadiáveis: -------------  

Afetação Classificação Descrição Valor 

Câmara Municipal 

0102/020108 Material de escritório 20 € 

0102/020121 Bens diversos 50 € 

0102/020211 Representação dos serviços 200 € 

0102/020225 Serviços diversos 50 € 

Subtotal ……… 320 € 

Divisão Administrativa 

02/020108 Material de escritório 20 € 

02/020121 Bens diversos 20 € 

02/020209 Comunicações 30 € 

02/020225 Serviços diversos 30 € 

Subtotal ……… 100 € 

Divisão Financeira 

02/020108 Material de escritório 20 € 

02/020121 Bens diversos 20 € 

02/020225 Serviços diversos 30 € 

Subtotal ……… 70 € 

Divisão de Planeamento e 

Gestão Urbanística 

03/020108 Material de escritório 20 € 

03/020121 Bens diversos 20 € 

03/020225 Serviços diversos 30 € 

Subtotal ……… 70 € 

Divisão de Obras Municipais 

03/020108 Material de escritório 20 € 

03/020121 Bens diversos 100 € 

03/020209 Comunicações 20 € 

03/020225 Serviços diversos 50 € 

Subtotal ……… 190 € 

Divisão de Cultura, Desporto e 

Ação Social 

04/020108 Material de escritório 20 € 

04/020121 Bens diversos 50 € 

04/020225 Serviços diversos 50 € 

Subtotal ……… 120 € 

Total ……………………………………………… 870 € 

Propõe-se ainda que fiquem responsáveis pelos fundos acima descritos os seguintes titulares: 

Câmara Municipal: Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal, Eng. António Casais; Divisão 

Administrativa: Chefe de Divisão, Dra. Ana Teresa Matos; Divisão Financeira: Chefe de 

Divisão, Dr. José Luís Antunes; Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística: Chefe de 

Divisão, Dr. Mauro Pereira; Divisão de Obras Municipais: Chefe de Divisão, Eng. Pedro 
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Mouro; Divisão de Cultura, Desporto e Ação Social: Coordenadora técnica da Secção de 

Cultura, Desporto e Ação Social, Cristina Martins.”. ---------------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

DELIBERAÇÃO N.º 40/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DA 

LICENÇA DO PROJETO SOCIAL, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL - O GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE 

FERMONTELOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

conceder a isenção de pagamento da taxa da licença do projeto para a construção de um 

Centro Social em Fermontelos, freguesia de Figueiredo de Alva, apresentado pela Associação 

referida em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 41/14 - EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA 

- PROCESSO SOSU Nº 1087: ---------------------------------------------------------------------------  

Analisada a presente exposição, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com o parecer da Técnica Superior de Ação Social, constante da sua informação datada de 

03/01/2014 (registo de entrada n.º 86), que aqui se dá por integralmente reproduzida, no 

sentido de ser apenas cobrado ao munícipe em causa valor idêntico aos dos consumos 

registados em meses anteriores. ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 42/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA, 

APRESENTADO POR ANA GOMES LOPES: -----------------------------------------------------  

Após análise do parecer da Técnica Superior de Ação Social, constante na sua informação 

registada com o n.º 429, de 13/01/2014, e que aqui se dá por integralmente reproduzida, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de isenção referido em 

epígrafe, atentos os fundamentos da aludida informação. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 43/14 - PEDIDO DE LIMPEZA PERIÓDICA DE FOSSA, 

GRATUITA, APRESENTADO POR MARIA DO CÉU CORREIA DE ALMEIDA 

JESUS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe e considerando que, por se compreender a debilidade 

económica da requerente, já lhe tinha sido concedido o serviço gratuito de limpeza de fossa, 

trimestralmente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não poder atender ao 

solicitado, sugerindo-se, como proposto pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, que a 

munícipe promova o encaminhamento para a fossa apenas das “águas negras”, na 

impossibilidade de efetuar o pagamento dos serviços de limpeza que ocorram fora da 

periodicidade já definida. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 44/14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

INCENTIVO À NATALIDADE: -----------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal e Vereadores Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina 

Castanheira de Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e duas abstenções 
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(dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Dr.ª Alda Catarina Sequeira 

Rodrigues), aprovar a proposta de Regulamento referida em epígrafe, condicionando-se os 

apoios à existência de fundos disponíveis para o efeito, o qual fica a constituir o anexo VI da 

presente ata, submetendo-se esta proposta à necessária aprovação da Assembleia Municipal. --  

Relativamente a esta proposta, assistiram-se às seguintes intervenções: Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Alda Catarina Sequeira Rodrigues: Perguntou se inicialmente não estavam previstos 

incentivos durante três anos e não apenas um ano, como constava da proposta ora 

apresentada, tendo a Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho 

respondido que por razões financeiras (face ao saldo negativo de fundos disponíveis de cerca 

de três milhões de euros) não era possível apoiar por período superior a um ano, sendo que no 

futuro, se houvesse dotação disponível, poderia alargar-se este período de apoio; a Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues perguntou se eram também as razões 

financeiras que tinham levado à inclusão do requisito do limite de rendimentos, tendo a Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho confirmado que tinha sido 

esse o motivo, mas também se tinha considerado que para rendimentos superiores aos limites 

propostos, o apoio municipal não era tão relevante como incentivo, tendo o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal reforçado essa ideia, afirmando ainda que quando este executivo tinha 

tomado posse já contava com uma dívida na ordem dos vinte e cinco milhões de euros, não 

contando contudo, que se tivessem ultrapassado em três milhões de euros os fundos 

disponíveis e enquanto essa situação não fosse invertida, não se podia estar a investir o 

pretendido. Depois, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues referiu que esta 

tinha sido uma proposta vã, pois quando tinha sido apresentada continha apoio durante três 

anos e sem limite de rendimentos e compreendendo embora as razões dos ajustamentos feitos, 

considerava que só se deviam anunciar as medidas, depois de saber o que era possível fazer-se 

e não anunciar e depois retirar. A Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida 

Sobrinho disse que não era possível que qualquer órgão de comunicação social tivesse 

publicitado os elementos mencionados, pois nunca tinha sido feita qualquer apresentação 

pública da medida, tendo apenas em reunião privada sido abordada a questão onde se disse 

que idealmente eram os três anos e sem limite de rendimentos, mas que se iria estudar o 

assunto para apresentação da proposta, o que hoje estava a ser feito, referindo que a 

alternativa a esta restrição seria o de não atribuir qualquer apoio. O Sr. Vereador Prof. 

Adriano de Lima Gouveia Azevedo referiu que reconhecendo a desertificação do concelho e 

da região como um dado óbvio, qualquer subsídio seria bem vindo, mas se se estava a 

construir um programa e se se queria incentivar a natalidade, não se podia estar com 

hesitações, sendo que o regulamento apresentado ficava muito aquém das expetativas criadas, 

considerando ainda que o mesmo devia ser alargado a todos, sem limite de rendimentos. O Sr. 

Presidente da Câmara Municipal disse que este era um primeiro passo numa área em que nada 

existia, não significando que no futuro não pudesse ser melhorado, reiterando que se não fosse 

a situação dos três milhões de euros de fundos negativos, se poderia ter apresentado melhor 

proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Dr.ª Alda Catarina Sequeira 

Rodrigues declararam abster-se pelas razões acima expostas. ----------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 45/14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: -----  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento referida 

em epígrafe, o qual fica a constituir o anexo VII da presente ata, submetendo o mesmo à 

necessária aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 46/14 - PEDIDO DE ACERTO DE CONTAS APRESENTADO 

PELO RANCHO FOLCLÓRICO AS LAVRADEIRAS DE NEGRELOS: -------------------  

Analisado o pedido em referência, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com o mesmo, no sentido de concordar com o proposto por aquela coletividade, 

devendo os serviços abater a importância do subsídio deliberado ao valor em débito, 

respeitante a transportes já cedidos. -----------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 47/14 - PEDIDO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA DE NEGRELOS, PARA ISENÇÃO DE TAXAS 

RESPEITANTES AO DESFILE CARNAVALESCO DE 2014: ---------------------------------  

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

à Associação referida em epígrafe, respeitantes ao Desfile Carnavalesco a realizar no próximo 

dia 4 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 48/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE DUAS SALAMANDRAS DE 

AQUECIMENTO, APRESENTADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE PINHO: -----  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de duas salamandras 

de aquecimento ao Rancho referido em epígrafe. - -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 49/14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A 

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES: -------------------------  

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

Câmara e Vereadores Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de 

Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e duas abstenções (dos Srs. 

Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Dr.ª Alda Catarina Sequeira 

Rodrigues), aprovar a proposta de Regulamento referida em epígrafe, o qual fica a constituir o 

anexo VIII da presente ata, submetendo o mesmo à necessária aprovação da Assembleia 

Municipal, alterando-se o teor do n.º 2 do artigo 4º, no sentido de permitir a apresentação de 

candidaturas até 28 de fevereiro de cada ano, sendo ainda que, relativamente a esta proposta, 

assistiram-se a intervenções dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e 

Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço acerca da definição de entidades promotoras e entidades 

parceiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÃO N.º 50/14 - PROPOSTA SOBRE ANO INTERNACIONAL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR: --------------------------------------------------------------------------  

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

Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, com o seguinte teor: “Proposta: ANO 

INTERNACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - Em S. Pedro do Sul, assim como na 

região de Lafões, predomina a agricultura familiar, o que não significa a ausência de outros 

tipos de explorações, com dimensão, atualmente conceituadas no panorama agrícola nacional. 

Basta referir a Casa do Aido, o Vasco Pinto e o movimento de instalação de jovens 

agricultores, sobretudo ligado à produção de mirtilos. Comemorando-se em 2014 o Ano 

Internacional da Agricultura Familiar, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul não poderia 

deixar passar em claro tal iniciativa, promovendo alguns dos produtos gerados pelos 
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agricultores familiares que exercem a sua atividade no nosso território. Através do apoio de 

um cabaz com produtos de qualidade, a nossa contribuição para a melhoria dos rendimentos 

de muitas famílias sampedrenses torna-se mais efectiva, ajudando a modelar as ridentes e 

apelativas paisagens serranas, bem como preservando os recursos naturais, o património 

cultural e genético. Ou seja, esta pequena agricultura é multifuncional, porquanto, além da 

função produtiva, exerce funções sociais, estéticas, ambientais e patrimoniais, pelo que são 

evidentes as responsabilidades autárquicas na defesa e revitalização deste tipo de tecido 

produtivo. Por conseguinte, independentemente de outros projetos que venhamos a apoiar no 

futuro (maçã Comendador, vinho de Lafões), queremos doravante, e no ano que agora 

arranca, levar a cabo 4 (quatro) grandes eventos, com os quais pretendemos sinalizar este 

nosso cuidado com a ocupação agro-florestal do município. Já no início de fevereiro, mais 

concretamente nos dias 6 e 7, apoiaremos e coorganizaremos a realização, em S. Pedro do 

Sul, do III Encontro Nacional dos Produtores de Mirtilo. Trata-se de uma cultura recente entre 

nós, mas já com alguma dimensão, integrando um conjunto vasto de jovens agricultores, que 

gostaríamos muito se fixassem no concelho. Já apoiamos a sua associação – LAFOBERRY – 

com a realização deste encontro, queremos sinalizar o interesse da Autarquia na dinamização 

da economia local ligada ao setor primário. Em finais de Maio, prevemos levar a efeito o I 

Festival da Vitela de Lafões. A Vitela de Lafões é, sem dúvida, o produto da região com 

maior notoriedade e reconhecimento a nível nacional. Sobre a fama deste produto, que desde 

1994 se encontra protegido por legislação comunitária e nacional, reconhecido como IGP, há 

registos escritos que datam do século XVII. A Vitela de Lafões é produzida a partir das raças 

arouquesas e mirandesa ou dos seus cruzamentos, criada a leite materno na região que lhe dá 

o nome e abatida até aos 7 meses de idade. A maioria das explorações localiza-se no concelho 

de São Pedro do Sul, mais precisamente na freguesia de Manhouce. Só pode beneficiar da 

designação Vitela de Lafões a carne proveniente de animais criados de acordo com as regras 

do caderno de especificações e sujeitos a controlo e certificação. Atualmente toda a produção 

de Vitela de Lafões está a ser vendida em lojas gourmet do “El Corte Inglês” registando-se 

falta de produto. Em finais de setembro está prevista a realização do I Festival do Feijão. 

Lafões possui uma grande variabilidade de feijões, quer do género phaseolus, quer do género 

vigna, vulgo feijão-frade. Numa coleta levada a cabo na região há alguns anos concluiu-se 

pela sua boa qualidade nutricional, nomeadamente apresentando um teor de fibra total 

superior ao das variedades comerciais. Deste modo, pretende-se com a realização deste 

festival incentivar os nossos agricultores a continuarem a fazer estas culturas, contribuindo 

para a preservação da biodiversidade, e dar a conhecer a sua utilização gastronómica. Este 

festival culminará com a realização, entre nós, das comemorações do Dia Mundial do 

Coração. Sendo um alimento funcional, faz todo o sentido associar o feijão à alimentação - 

saúde - turismo de bem-estar. Por último não poderíamos olvidar a nossa floresta, maior 

ocupação do território sampedrense, ultimamente tão causticada pelos incêndios. Através do 

PRODER, a Câmara Municipal decidiu enfrentar este verdadeiro drama concelhio, tendo em 

adiantada preparação uma candidatura, à medida “Defesa da Floresta, contra Incêndios, cuja 

execução queremos iniciar ainda no corrente ano. O seu objetivo tem a ver com a 

implementação de faixas de gestão de combustível em zonas de rede primária e secundária, a 

qual será realizada com recurso à técnica de fogo controlado. Assim, levaremos a efeito no 

município as comemorações do Dia Internacional das Florestas, integrado na Semana 

Florestal de Lafões. Para além dos quatro eventos sucintamente descritos, a Câmara 
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Municipal impulsionará ainda e apoiará dentro das suas limitações financeiras, pequenos 

eventos já com alguma história. São os casos da Feira da Laranja de Valadares, da Feira da 

Broa de Santa Cruz da Trapa e o Festival do Mel e da Castanha de Macieira de Sul. Iremos 

ainda, neste âmbito, desenvolver um estudo de Etnobotânica, nas aldeias do sítio rede Natura 

2000, com uma posterior exposição de todos os levantamentos efetuados. Criaremos os 

“circuitos de experiências”, associados aos percursos pedestres, e que são, na prática, a 

possibilidade de se realizarem um conjunto de experiências, desenvolvidas a partir das 

práticas agrícolas, existentes no nosso concelho. São disso exemplo o ciclo do linho, o ciclo 

do milho, a plantação e recolha de mirtilos, entre outros. Valorização e expansão do mercado 

tradicional, canalizando meios que permitam essa mesma expansão e divulgação, de forma a, 

ali, serem vendidos cada vez mais produtos endógenos. Assim proponho a aprovação genérica 

da refletida proposta, de forma a ser agendada nas comemorações do Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, promovido pelo Ministério da Agricultura e do Mar.”. ----------------------  

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

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11:12 horas, 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, Dr.ª Ana Teresa Seia de Matos e por mim, 

António Miguel Perdigoto Girão, Coordenador Técnico da Secção de Expediente Geral. -------  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA, 
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