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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 2014 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente na sala de 
reuniões dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, sob a presidência 
do Sr. Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e com a 
presença dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr. Francisco José de 
Matos, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues, Dr.ª 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 
10h30m, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve qualquer intervenção neste 
período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 329/14 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 24 DE JUNHO 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.---------------------------------------------------------------------- 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 330/14 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARI A DO DIA 04 DE 
JULHO 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: 574.950,89€ (Quinhentos e setenta e quatro mil  novecentos e 
cinquenta euros e oitenta e nove cêntimos).--------------------------------------------------------------  
- Operações não Orçamentais: 553.227,53€ (Quinhentos e cinquenta e três mil duzentos e 
vinte sete euros e cinquenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 331/14 - 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 Municipal e do Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço, no período de 23 de junho a 04 de julho de 2014, constantes da relação elaborada 
pela Secção de Contabilidade, constituída por 4 folhas, a qual importa da forma que a seguir 
se indica: em 1.111.102,44€ (Um milhão, cento e onze mil, cento e dois euros e quarenta e 
quatro cêntimos) de operações orçamentais e em 103.210,64€ (Cento e três mil duzentos e dez 
euros e sessenta e quatro cêntimos) de operações de tesouraria a qual se dispensa de ser 
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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 Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, 
em processos que decorreram na Secção de Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 24 
de junho a 07 de julho de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: --  

Nome Residência/Sede Assunto Local 

António Fernandes Pereira 
Tojeira - Pedrógão 
Grande 

Instalação de Pista de Carros 
de Choque São Pedro do Sul 

Alzira Maria Rodrigues 
Tavares Oliveira Ferreiros - Serrazes Festas Populares de Ferreiros 

Chão do Forno - 
Ferreiros - Serrazes 

Rancho Folcórico de Pesos 
de Sul Rua do Soito - Pesos, Sul 

 VI Festival de Folclore de 
Pesos 

Campo de Futebol 
de Pesos - Sul 

Ana Paula Rodrigues de 
Almeida Rua da Poça Seca, nº 15 

Festas de Nossa Senhora do 
Carmo 

Lourosa da Trapa - 
Sta Cruz da Trapa 

ATAB - Associação 
Teatral Amadora de Baiões Rua Principal de Baiões, Festas Populares de Baiões 

Largo do Cruzeiro 
de Baiões - Baiões 

Grupo de Cantares de S. 
Cristóvão de Gralheira  

Festas em Honra de S. 
Cristóvão 

São Cristóvão de 
Lafões 

Associação Cultural e 
Recreativa Santa Maria Rua de Santa Ana, nº 110 

Festas em Honra de Santa 
Ana Aldeia - Sul 

3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. 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 24 de junho a 07 de julho de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por 
aquela Secção: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Processo TP: Requerente TU: Local da Obra 

01 /2013 
/52 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

 Cláudia Margarida Correia 
Balula Chaves Habitação 

 Outeiro da Comenda - Outeiro da 
Comenda União das freguesias de 
São Pedro, do Sul, Várzea e Baiões 

 01 / 014 
/ 26 / 0 

Projecto de 
arquitectura  Tony Rocha de Almeida Habitação 

 Rua Cimo de Coura, 1 - Coura,  
Figueiredo de Alva 

4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelos Srs. Vereadores Dr. Francisco José de 
Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, em processos que correm seus termos na Secção 
de Obras e Serviços Urbanos, no período de 24 de junho a 07 de julho de 2014, constantes da 
seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------- 

NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.01.01 António Martins da Silva 
Concessão do terrado da feira de 
Velharias Águeda 

18.01.01 António Tavares Gomes 
Concessão do terrado das feiras 
Nova e Velha Rio de Loba - Viseu 

18.03.09 Ana Graça Valente Almeida Obras de embelezamento Cem. Municipal daCidade 
18.03.10 Maria L. Cor. Rocha Santos Reserva de sepultura Cem. Municipal da Pedreira 

18.02.16 Fernando Duarte Ferreira 
Renovação de travessia da via 
pública com canos Sernadinha - Manhouce 

18.02.16 
José Luis Figueiral de 
Almeida 

Renovação de travessia da via 
pública com canos Casal - São Félix 

18.03.04 
Agência Funerária 
Sampedrense, Lda. 

Inumação do cadáver, Hitroilda 
Henriques dos S. Couceiro 

Cemitério Municipal da 
Pedreira 

18.03.09 
José Waldemar Henriques 
Santos Couceiro 

Colocação de pedra de cabeceira ou 
lápide tumular 

Cemitério Municipal da 
Pedreira 
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5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 24 de junho a 07 de julho de 2014: Licenças de 
Festa (6), Espetáculos na Via Pública (1), Aluguer de Palcos e Quermesses (3), Coimas 
referentes a Processos de Contra-Ordenação (3), Horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos (2), Diversos (Certidões) (7), Execuções Fiscais (4), e de Táxis (1); Na 
Secção de Obras e Urbanismo, no período de 24 de junho a 07 de julho de 2014: Construção 
(33 a 36), Utilização (38 a 41), Ocupação da Via Pública (5) e Ocupação da Via 
Pública/Obras (6 e 7); Na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no período de 24 de junho a 
07 de julho de 2014: Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas (5), 
Licenças de Cemitério (3) e Travessia/Ocupação Via Pública com canos (2). --------------------- 
6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/06/2014, que 
autorizou a cedência de espaço, a título gratuito, no Lenteiro do Rio nos dias 21 e 22 de junho 
a Albino Barros Ferreira, para venda de pipocas. ------------------------------------------------------- 
7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 27/06/2014, que 
autorizou a cedência do “Cineteatro Jaime Gralheiro” a Alberto Manuel de Almeida 
Rodrigues, no dia 29 de Julho das 17h00 às 21h00, para apresentação musical da sua escola 
de música. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 27/06/2014, que 
autorizou a cedência de quiosque para quermesse à associação “ATAB-Associação Teatral 
Amadora de Baiões” para as Festas Populares de Baiões, a realizar nos dias 04 a 06 de Julho. - 
9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 01/07/2014, que 
aprovou o auto de vistoria para liberação da obra com defeitos n.º 17/2009, respeitante à 
empreitada “Ligação da A24 à ER228 – 1ª Fase (Troço de Pindelo dos Milagres a Pinho)”. ---- 
10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 02/07/2014, que 
autorizou a reserva da sala do “Cineteatro Jaime Gralheiro” ao Partido Socialista no dia 06 de 
julho, a partir das 17h00, em nome da candidatura de António José Seguro. ----------------------- 
11 - Ratificar o despacho da Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida 
Sobrinho, datado de 02/07/2014, que autorizou o apoio técnico do funcionário Rui Gaspar, a 
partir de setembro/outubro, para organização da biblioteca da freguesia de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões, localizada no centro cultural da Casa do Povo.----------------- 
12 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 03/07/2014, que 
autorizou a cedência, a título gracioso, da Praça do Solar da Lapa em São Pedro do Sul, a 
Ricardo Filipe Tavares Paula, para a realização do evento “Freeestyle Football Meetting” nos 
dias 04 a 06 de julho, entre as 13h00 e as 18h00, bem como a sonorização do evento no dia 05 
de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 332/14 - CANDIDATURAS A ELETRIFICAÇ ÕES RURAIS - 
PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO APRESENTADO PELA UNIÃO DA S 
FREGUESIAS DE S. PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES:--------------------------------- 
Foi presente o pedido referido em epígrafe, constante da comunicação daquela autarquia com 
o nº 19, com o registo de entrada nº 3693, bem como o esclarecimento adicional da taxa de 
comparticipação comunitária ser de 75% e não 85% como inicialmente tinha sido previsto 
(registo de entrada nº 9353), tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com a proposta formulada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal no sentido de 
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se avaliar a situação de forma mais exaustiva, voltando o assunto a ser analisado em próxima 
reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
DELIBERAÇÃO N.º 333/14 - CANDIDATURA A PERCURSOS PEDESTRES - 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO APRESENTADO PELA FREGUES IA DE 
VALADARES: ----------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Foi presente o pedido referido em epígrafe, constante da comunicação daquela autarquia com 
o nº 72, com o registo de entrada nº 6674, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, concordar com a proposta formulada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
no sentido de se avaliar a situação de forma mais exaustiva, nomeadamente confirmando se 
houve alguma deliberação anterior sobre esta matéria, voltando o assunto a ser analisado em 
próxima reunião de Câmara.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 334/14 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO , APRESENTADO 
PELA FREGUESIA DE BORDONHOS, PARA COMPARTICIPAÇÃO D E 
DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS:------------------------------------------------------- 
Foi presente o pedido referido em epígrafe, constante da comunicação daquela autarquia 
datada de 2 de junho, com o registo de entrada nº 7231, bem como prestadas algumas 
informações adicionais, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bordonhos, presente na 
reunião, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta 
formulada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal no sentido de se avaliar a situação de 
forma mais exaustiva, pelo Vereador da área financeira, Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, 
Presidente da J.F. Bordonhos e Chefe da Divisão Financeira, voltando o assunto a ser 
analisado em próxima reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 335/14 - PEDIDO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 
ENERGIA ELÉTRICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A BAIÕES,  
APRESENTADO PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. PEDRO DO SUL, VÁRZEA 
E BAIÕES:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o compromisso e respetivo 
pagamento, à União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, da importância de 
487,49€ (Quatrocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos) respeitantes a 
despesas tidas com energia elétrica utilizada no abastecimento domiciliário de água, sendo 
que entretanto foi já formalizada a transferência do contrato de eletricidade para o Município.- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 336/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PARA A INICIATIVA "BOTA A POÇA FEST", APRESENTADO P ELA 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE FIGUEIREDO DE ALVA:------- -------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atender o pedido referido em epígrafe, 
assim concedendo isenção de pagamento das taxas devidas pelo evento em causa, bem como 
ceder 35 m2 de estrados de madeira (condicionando-se esta cedência à disponibilidade dos 
serviços municipais) e autorizar a ligação à energia elétrica da escola, para suporte às 
atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 337/14 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE H ORÁRIO PARA O 
ESTABELECIMENTO "CASA DA QUINTA", SITO NA RUA DO GE RÓS, 
TERMAS: -------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, bem como os pareceres emitidos a respeito pelas 
diversas autoridades auscultadas e atento mormente o parecer desfavorável emitido pela 
Guarda Nacional Republicana, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a 
favor (dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e Vereadores Dr. Francisco José de Matos, 
Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço), 
duas abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Drª Alda 
Catarina Sequeira Rodrigues) e um voto contra (do Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes 
Duarte) indeferir o pedido de alargamento do horário do estabelecimento referido em 
epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 338/14 - PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DE 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM QUIOSQUE, NAS TERMAS DE S. 
PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe e não obstante haver sensibilidade quanto às 
dificuldades da requerente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o 
aludido pedido, para não se criar qualquer tipo de precedente relativamente a este tipo de 
situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 339/14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE SISTEMA DE 
INDÚSTRIA RESPONSÁVEL E RESPETIVA PROPOSTA DE TAXAS:------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, para efeitos de inquérito público,  
o regulamento referido em epígrafe e respetiva tabela de taxas, os quais aqui se dispensam de 
ser transcritos, depois de terem sido rubricados por todos os membros do executivo, ficando a 
constituir o anexo II da presente ata, estabelecendo-se em 30 dias o prazo de inquérito 
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 340/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA:---------------- -------------------------------- 
Atenta a situação de debilidade de saúde e financeira do munícipe em causa, devidamente 
confirmada pelo Gabinete de Ação Social, atentas as razões explanadas pela sua irmã. Em 
exposição registada em 4 de junho, sob o nº 7288 (a qual aqui se dá por integralmente 
reproduzida), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe em causa 
do pagamento da água consumida, estabelecendo como valor máximo da isenção mensal, o 
resultante da média de consumo do ano anterior. ------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 341/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 
DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM CANOS, EM GRANJA, VA LADARES: ----- 
Presente o pedido referido em epígrafe, com o registo de entrada nº 8625, bem como a 
informação produzida a respeito pela fiscalização municipal (registada sob o nº 8239), a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe do pagamento da taxa de 
ocupação da via pública em causa, como compensação pelo terreno por si cedido para a via 
pública, onde se localizam os referidos canos. ---------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 342/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOL AR DE S. PEDRO 
DO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 18 TN E CONTA CORRENTE: ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de medição referido em 
epígrafe, do valor de 221.008,38 € (duzentos e vinte e um mil oito euros e trinta e oito 
cêntimos), autorizando-se a efetivação da respetiva despesa e bem assim aprovar a respetiva 
conta corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 343/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOL AR DE S. PEDRO 
DO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 19 TN E CONTA CORRENTE: ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de medição referido em 
epígrafe, do valor de 200.300,16 € (duzentos mil e trezentos euros e dezasseis cêntimos), 
autorizando-se a efetivação da respetiva despesa e bem assim aprovar a respetiva conta 
corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 344/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOL AR DE S. PEDRO 
DO SUL - NOVOS PLANOS DE TRABALHOS, MÃO-DE-OBRA E PAGAMENTOS:-- 
Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal, em 13 de maio, do pedido de prorrogação 
de prazo de execução da obra referida em epígrafe, foram presentes os documentos referidos 
em epígrafe, acompanhados da respetiva informação técnica, todos constantes do registo 
“SGD” nº 6629 e que aqui se dão por integralmente reproduzidos, tendo a Câmara Municipal 
deliberado, por unanimidade, aprová-los. ---------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 345/14 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇ ÃO URBANA DO 
CENTRO HISTÓRICO DE S. PEDRO DO SUL - REVISÃO DE PREÇOS 
PROVISÓRIA:---------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços referida em 
epígrafe, do valor líquido de 3.697,05€ (Três mil seiscentos e noventa e sete euros e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, (sendo que o valor indicado resulta do 
diferencial entre o valor da presente revisão – 18.982,43€ e o valor descontado por revisões 
anteriores – 15.285,38€), autorizando a efetivação da respetiva despesa. --------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 346/14 - EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA E N 227 E EN 16 À 
ER 228 (VARIANTES À VILA) - AUTO DE VISTORIA PARA L IBERAÇÃO DA 
CAUÇÃO:-------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria referido em 
epígrafe, que aqui se dá por integralmente reproduzido e, de acordo com o mesmo, não 
autorizar a devolução de 75% do valor da caução, bem como da mesma percentagem do 
reforço de garantia da obra, face à existência dos defeitos apontados no aludido auto. ----------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

 
DELIBERAÇÃO N.º 347/14 - DOAÇÃO DE PUBLICAÇÃO PEL‘ "O ESPAÇO DO 
TEMPO - CONVENTO DA SAUDAÇÃO": --------------------- ------------------------------------ 
A Câmara Municipal  deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da publicação referida em 
epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 348/14 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO DO "CAMPO IBÉRICO MASCULINO DE ORIE NTAÇÃO DE 
2015": --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta referida em 
epígrafe, apresentada pelo “Clube de Orientação de Viseu- Natura”, assim assumindo 
assegurar o seguinte: disponibilização de apoios logísticos de acomodação dos atletas em 
regime de “Solo Duro” com área de banhos das 18:00 horas do dia 16 de Novembro de 2015 
até às 15:00 horas do dia 18 de Novembro de 2015; colocação de equipamento para a recolha  
seletiva de resíduos sólidos; colocação no terreno de um conjunto de 25 grades/barreiras; 
conceder isenção de pagamento de taxas do licenciamento necessário à execução do evento; 
suportar os custos com eventuais custos de licenciamento junto de outras entidades, sendo que 
os respetivos compromissos para 2014 se assumem, condicionados à existência de fundos 
disponíveis; garantir a presença da Guarda Nacional Republicana e Bombeiros (ambulância) 
durante a execução das etapas da prova; fornecimento de material promocional concelhio e da 
região; fornecimento de prémios promocionais para sorteio entre os atletas presentes durante a 
entrega de prémios; assumir o custo de 50% dos trabalhos de cartografia que terão um custo 
de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros) devendo ser pagos 30 % no mês de Junho de 
2015, e 20%, pagos no mês de Setembro de 2015.------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 349/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE PISCINA E PAVILHÃO, 
APRESENTADO PELA "ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALH ADORES 
DA CMSPS": ----------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atender o pedido apresentado pela “MUT”, 
assim cedendo as instalações solicitadas.----------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 350/14 - PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DE STANDS 
APRESENTADO PELO MUNÍCIPIO DE VOUZELA: ------------- ----------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atender o pedido apresentado pelo 
Município de Vouzela, assim cedendo, por empréstimo, 10 stands, no período de 25 a 27 de 
julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 351/14 - CLARIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃ O Nº 206/14, 
SOBRE CEDÊNCIA DE QUERMESSE À COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA 
EUFÉMIA:------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, clarificar a sua anterior deliberação, 
identificada em epígrafe, no sentido de nela estar incluída a cedência gratuita de quermesse.--- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 352/14 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO XI 
FESTIVAL DA BROA, APRESENTADO PELA UNIÃO DE FREGUES IAS DE 
SANTA CRUZ DA TRAPA E S. CRISTÓVÃO DE LAFÕES: ------ ---------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atender o pedido referido em epígrafe, 
concedendo o seguinte apoio: a) Cedência e montagem de vedação em madeira, duas 
quermesses e 24 “stands”, condicionada à disponibilidade dos serviços municipais; b) 
atribuição de subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros), condicionada à existência de 
fundos disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 353/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESTRADO E DE 
QUIOSQUES APRESENTADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE 
FERMONTELOS: --------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
ceder o equipamento solicitado, nos termos das normas de cedência aprovadas e condicionado 
à disponibilidade dos serviços municipais, indeferindo-se o pedido de isenção de pagamento, 
por não se enquadrar na deliberação n.º 415 de 12/11/2013, dado que o mesmo é apresentado 
por uma comissão de festas e não uma associação ou coletividade sem fins lucrativos, sendo 
ainda que de forma genérica se determina que serão indeferidos todos os pedidos, deste tipo, 
que não sejam apresentados por associações e coletividades, com sede no concelho de São 
Pedro do Sul.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 354/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESTRADO 
APRESENTADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE FERREIROS, SERRAZES: ------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou ceder o equipamento 
solicitado, nos termos das normas de cedência aprovadas. -------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 355/14 - CONCESSÃO DE APOIO A CRIANÇAS 
CARENCIADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "FÉRIAS DESPORTIV AS": ---------- 
Foi presente a proposta da técnica Isabel Costa para, no âmbito das férias desportivas, se 
considerarem reservadas oito vagas (uma estimativa de duas por semana) para crianças, cujas 
famílias, pela sua condição socioeconómica não tenham condições para assegurar o 
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pagamento semanal, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, concordar com 
o proposto pela Srª Vereadora Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, no 
sentido de aceitar o proposto até ao limite de vagas existentes, encaminhando as restantes 
situações para a resposta dada pelo “CLDS+”. ---------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 356/14 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 
FESTIVAL "MUSIDANÇAS": ----------------------------- -------------------------------------------- 
Foi presente o pedido de apoio apresentado pela “Associação AMAIS, Associação de Música, 
Arte, Inovação e Sustentabilidade” para a realização do Festival “Musidanças” que decorrerá 
nos dias 1, 2 e 3 de agosto na cidade de São Pedro do Sul, o qual tem como missão divulgar 
artistas do mundo Lusófono bem como  dinamizar e promover a cidade de São Pedro do Sul, 
o comércio local e a sua região, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
conceder o apoio solicitado, a saber o seguinte: apoio na divulgação do evento nomeadamente 
no site oficial do Município de São Pedro do Sul, agenda cultural e outras redes sociais; apoio 
na divulgação do evento através da impressão de mupis e cartazes; suportar os encargos com a 
licença da Sociedade Portuguesa de Autores, até ao limite de 500,00€, condicionados à 
existência de fundos disponíveis; concessão de isenção de pagamento das taxas municipais 
inerentes à realização do evento; cedência e montagem de 30 Stands; cedência e montagem do 
palco pequeno e estruturas de apoio ao palco (camarins); cedência e montagem de grades; 
cedência de eletricidade, de quadros elétricos com os respetivos cabos de alimentação, para o 
palco e stands que ficarão localizados no Largo da Câmara e no Lenteiro do Rio; cedência de 
água para apoio aos stands; disponibilização de um autocarro e motorista, para o transporte 
entre as Termas de São Pedro do Sul e o centro da cidade, para os visitantes que aí estejam 
alojados e disponibilização de vigilantes que assegurem a segurança dos locais onde serão 
colocados os stands nos períodos em que estes estejam fechados, sendo que a cedência dos 
equipamentos solicitados fica condicionada à disponibilidade dos serviços municipais.. -------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 357/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE QUIOSQUE 
APRESENTADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DE SACADOS, S. FÉLIX:------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder um quiosque metálico destinado às 
festas de Sacados, para o período de 25 a 27 de julho, condicionando-se esta cedência à 
observância das regras definidas para este tipo de solicitações.--------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 358/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE STANDS APRESENTADO 
PELO RANCHO FOLCLÓRICO "AS LAVRADEIRAS DE NEGRELOS" :---------------- 
A Câmara Municipal deliberou atender o pedido apresentado, assim cedendo, por empréstimo 
quatro stands, ficando esta cedência condicionada à disponibilidade dos serviços municipais.-- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 359/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE QUIOSQUE, 
APRESENTADO POR NUNO MIGUEL PINTO DE ALMEIDA: ------ ----------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe (registo de entrada “SGD” nº 8868), bem como a 
informação produzida a respeito pela Técnica Isabel Costa (registo interna “SGD” nº 98106) a 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e pelas razões e fundamentos expostos na 
aludida informação, que aqui se dá por reproduzida, ceder o apoio solicitado, de empréstimo 
gratuito de um quiosque, pelo período de 18 a 20 de julho, a instalar no largo das festas de 
Fermontelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos, sendo que se 
corrigiu a mesma na menção à data das festas que são de 18 a 20 de julho e não de 25 a 27 de 
julho, como por lapso se mencionou. --------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 360/14 - DESPESAS COM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
A CASA DE HABITAÇÃO DE FAMÍLIA CARENCIADA, EM CARVA LHAIS: --------- 
Analisada a situação das condições de habitabilidade, económicas e sociais do agregado 
familiar em apreço, a que se reporta a informação do Gabinete de Ação Social e Solidariedade 
com o nº 7926, de 24 de junho, que aqui se dá por integralmente reproduzida, e atento o valor 
do orçamento elaborado pela EDP que importa em 1.600,00€, bem como da informação de 
disponibilidade em custear parcialmente o investimento, por parte da União de Freguesias de 
Carvalhais e Candal, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suportar 50% do custo 
da ampliação da rede elétrica em causa, sendo que 25% serão suportadas pela União de 
Freguesias aludida e os restantes 25% pela munícipe interessada. ----------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 361/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESTRADO 
APRESENTADO PELA IRMANDADE DE Nª SRª DAS CHÃS, PARA AS FESTAS DE 
SÁ, CARVALHAIS: ------------------------------------ --------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o estrado solicitado, destinado às 
festas de Nª Srª das Chãs, condicionando-se esta cedência à observância das regras definidas 
para este tipo de solicitações.------------------------------------------------------------------------------- 

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11h00, 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 Municipal Vítor Manuel de 
Almeida Figueiredo, pela Chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª Ana Teresa Soares de Melo 
Camarate de Campos 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, 
 

 
 

O COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL ,  


