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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO 

SUL REALIZADA NO DIA 8 DE ABRIL DE 2014 

Aos oito dias do mês de abril 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 09 

horas e 30 minutos, 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 158/14 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 25 DE MARÇO 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 159/14 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 04 DE 

ABRIL 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: 366.147,96€ (Trezentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e 

sete euros e noventa e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------   

- Operações não Orçamentais: 471.808,05€ (Quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e 

oito euros e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 160/14 - 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 dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço, no período de 24 de março a 04 de abril de 2014, constantes da relação elaborada 

pela Secção de Contabilidade, constituída por 04 folhas, a qual importa da forma que a seguir 

se indica: em 907.706,79€ (Novecentos e sete mil, setecentos e seis euros e setenta e nove 

cêntimos) de operações orçamentais e em 49.884,65€ (Quarenta e nove mil, oitocentos e 

oitenta e quatro euros e sessenta e cinco 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. ----------------------------------------------------------  
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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, respeitantes a: ----   

NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

Joaquim Rodrigues de Almeida, na 
qualidade de Membro da Comissão de 

Festas da Nossa Senhora da Guia 

Travessa do Picoto, nº. 

5 -  Baiões 

Licenciamento para Instalação e 
Funcionamento de Recinto 

Improvisado 

Festa da Nossa Senhora da Guia - 

Castro - Baiões 

Joaquim Rodrigues de Almeida, na 

qualidade de Membro da Comissão de 

Festas da Nossa Senhora da Guia 

Travessa do Picoto, nº. 

5 -  Baiões 

Licenciamento para Exercício de 

Divertimentos Públicos e de 

Actividades de Carácter Desportivo 

Festa da Nossa Senhora da Guia, 

Castro - Baiões 

José Francisco Fernandes Lima, na 

qualidade de Membro da Comissão de 
Festas da Nossa Senhora da Ouvida 

Avenida São Mamede 

do Varoso, nº. 83 -Eiras 
– Santa Cruz da Trapa 

Licenciamento para Exercício de 

Divertimentos Públicos e de 
Actividades de Carácter Desportivo 

Festa da Nossa Senhora da 

Ouvida - Preguinho, Valadares 

José Francisco Fernandes Lima, na 
qualidade de Membro da Comissão de 

Festas da Nossa Senhora da Ouvida 

Avenida São Mamede 
do Varoso, nº. 83 Eiras 

- Santa Cruz da Trapa 

Licenciamento para Instalação e 
Funcionamento de Recinto 

Improvisado 

Festa da Nossa Senhora da 

Ouvida - Preguinho, Valadares 

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 25 de março a 07 de abril de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por 

aquela Secção: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo TP: TC: Requerente TU: Local da Obra 

 01 / 2014 

/ 6 / 0 

Projecto de 

arquitectura Construção 

Orlando Duarte da Costa 

Figueiredo Barracão Ervilhal, 35 - Sul 

 01 / 2007 

/ 63 / 0 

Licença de 

Obras Reconstrução Fernando Henriques Barracão 

Cotães - S. Pedro do Sul - União das freguesias de 

São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

 01 / 2014 

/ 3 / 0 

Comunicação 

prévia Ampliação 

Paula Cristina Henriques 

de Oliveira Lourenço Habitação 

Rua Nossa Senhora da Conceição - Igreja - 

Figueiredo de Alva 

 01 / 1995 
/ 382 / 0 

Licença de 
Obras Construção Manuel Oliveira Habitação 

Rua da Caravela - Qta Caravela - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

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 25 de março a 07 de abril de 2014, constantes da 

seguinte relação elaborada por aquela Secção: ----------------------------------------------------------  

NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.03.04 Agência Funerária de São Pedro do Sul, Lda. Inumação do cadáver Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.04 Agência Funerária de São Pedro do Sul, Lda. Inumação do cadáver Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.10 Manuel de Almeida Agostinho Reserva de sepultura Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 Francisco Xavier Alves de Almeida Reserva de sepultura Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 Carlos Alberto de Almeida S. Pereira Reserva de sepultura e de lápide Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.09 Lúcia Fátima da Silva Pereira 

Colocação de pedra de cabeceira ou 

lápide tumular Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 Teresa Maria Rodrigues da Costa Almeida Reserva de sepultura e de lápide Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 José Luís Ferreira Reserva de sepultura Cemitério Municipal da Pedreira 

18.01.01 Ermelinda Lúcia Ximenes Pinho Nogueira Ramos 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Gondomar 

18.01.01 Augusto Coelho dos Santos 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Vila Nova de Gaia 

18.01.01 José Augusto Machado da Cunha Mendes 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Vila Nova de Famalicão 

18.01.01 Maria do Carmo Bandeira Torres 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Ovar 

18.01.01 André Augusto Ferreira da Cunha Mendes 
Concessão do terrado da feira de 
Velharias das Termas Vila Nova de Famalicão 



Ata de 08-04-2014  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

116  

 

Fls.116  

Livro nº 47          

18.01.01 Maria Lúcia Queiroz Teixeira 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Aveiro 

18.01.01 António Joaquim Rodrigues Alves Torgo 
Concessão do terrado da feira de 
Velharias das Termas Vila Nova de Gaia 

18.01.01 Francisco José Gonçalves Pereira 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Esmoriz  

18.01.01 Gracinda da Conceição de Sousa Martins Braga 
Concessão do terrado da feira de 
Velharias das Termas Braga 

18.01.01 Maria Helena Marques 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Porto 

18.01.01 Maria Eduarda da Silva Soares Adriano 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Ovar 

18.01.01 Alfredo de Almeida Ferreira 

Concessão do terrado da feira de 

Velharias das Termas Vimieiro SCD 

18.03.04 Antero de Almeida Nunes Exumação e Transladação de cadáver  Cotos - São Pedro do Sul 

18.03.10 João da Silva Simões Reserva de sepultura Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.09 Acácio de Almeida 

Colocação de pedra de cabeceira ou 

lápide tumular Cemitério Municipal da Pedreira 

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

Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 25 de março a 07 de abril de 2014: Licenças de 

Festa (02), Licenças Especiais de Ruído (01), Espetáculos na Via Pública (1), Coimas 

referentes a Processos de Contra-Ordenação (01), Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos (09), Diversos (Certidões) (01), Execuções Fiscais (01) e Licenças de 

Fogueiras e Queimadas (01); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 25 de março a 

07 de abril de 2014: Construção (03), Utilização (04) e Admissão Comunicação Prévia (01); 

Na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no período de 25 de março a 07 de abril de 2014: 

Concessão/Renovação de lugares na Feira Nova, Velha e Termas (20), Licenças de Cemitério 

(02) e Travessia/Ocupação Via Pública com canos (01). ----------------------------------------------  

6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 25/03/2014, que 

concordou com a proposta do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, de aquisição de 

parcela de terreno urbano, pertença de Maria da Luz Bastos Silva Tsu, com a área de 386,02 

m2, artigo matricial n.º 2966, pelo valor 16.000,00€ (Dezasseis mil euros), destinado à 

Requalificação do Centro Histórico de São Pedro do Sul – Ligação da Av. Sá Carneiro à ex-

E.N. 227. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/03/2014, que 

autorizou a emissão da Licença Especial de Ruído a Mário Ruben Torralvo Costa Freitas, para 

realização do espetáculo de circo "Ruben Circus" no Largo da Feira, freguesia de São Pedro 

do Sul, nos dias 29/03/2014, das 21h30 às 23h30 e 30/03/2014, das 16h00 às 18h00. ------------  

8 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/03/2014, que 

ordenou à Secção de Pessoal a junção de informação sobre as funções da trabalhadora Sandra 

Cristina de Freitas Ribeiro, respeitante ao processo disciplinar 25/2014. ---------------------------  

9 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

26/03/2014, que, no âmbito da assinatura de protocolo para constituição de agrupamento de 

entidades adjudicantes para aquisição de energia elétrica, o qual se dá aqui por integralmente 

reproduzido, determinou o recurso à modalidade de Concurso Público para aquisição de 

energia elétrica de baixa tensão normal para os municípios da CIM Viseu Dão Lafões, para os 

últimos sete meses de 2014, atendendo ao valor estimado, para o nosso Município, de 

405.807,70€ (Quatrocentos e cinco mil, oitocentos e sete euros e setenta cêntimos), 

autorizando a efetivação da respetiva despesa e ratificando-se assim também o determinado 

relativamente à constituição de agrupamento de entidades adjudicantes. ---------------------------  
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10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a cedência 

dos bens da ex-escola de Gestosinho, freguesia de Manhouce, à Associação Desportiva de 

Manhouce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30/03/2014, que 

autorizou a cedência, a título gratuito, do autocarro de 50 lugares à Associação de Educação 

Física e Desporto de São Pedro do Sul, para deslocação de ginastas e técnicos a Santarém no 

dia 06/04/2014, a fim de participarem na sessão de apuramento de Apresentações de Interior 

para a World Gymnaestrada 2015. ------------------------------------------------------------------------  

12 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 31/03/2014, que 

autorizou o fornecimento do almoço, gratuitamente, aos alunos itinerantes (filhos dos artistas 

do circo que esteve sediado na nossa cidade), que frequentaram o agrupamento de Escolas de 

São Pedro do Sul desde o dia 31 de março a 02 de abril, uma vez que os mesmos estão 

posicionados no 1º escalão do abono de família. --------------------------------------------------------  

13 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 01/04/2014, que 

aprovou o auto de vistoria para liberação da caução da obra n.º 07/2009, respeitante à 

empreitada “Variantes à Vila – Ligação da Av. Sá Carneiro à EN 16”. -----------------------------  

14 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/03/2014, que 

autorizou a atribuição de subsídio à Associação “São Pedro+Comércio” no valor de 6.000,00€ 

(Seis mil euros), para colaboração nas atividades culturais previstas para o concelho de São 

Pedro do Sul. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

15 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, datado 

de 03/04/2014, que ordenou a notificação ao proprietário de habitação em ruínas sita na Rua 

de S. Martinho - Arcozelo, freguesia de São Pedro do Sul, para no prazo de 30 dias proceder 

às obras determinadas e constantes do Auto de Vistoria de 21/03/2014 (Procº 17/2014/4). ------  

16 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, datado 

de 03/04/2014, que ordenou a notificação ao proprietário de muro em ruínas sito na Rua dos 

Moinhos - Arcozelo, freguesia de São Pedro do Sul, para no prazo de 30 dias proceder às 

obras determinadas e constantes do Auto de Vistoria de 21/03/2014 (Proc º 17/2014/5). --------  

17 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que deu parecer prévio 

favorável à contratação de serviço de aluguer operacional de três viaturas para os serviços do 

município de São Pedro do Sul, conforme sua proposta de 02/04/2014, que aqui se dá por 

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

18 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 07/04/2014, que 

autorizou, a pedido da APAESUL, o transporte gratuito dos colchões que se encontram em 

Tondela e Viseu, para os atletas dormirem, no âmbito do III Termas Andebol CUP. -------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 161/14 - ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO PÚBLICA DO 

MÊS DE ABRIL: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Câmara Municipal, datada de 01 de abril, que a seguir se transcreve: “PROPOSTA - 

Antecipação da Reunião Pública do dia 22/04/2014: Considerando que os documentos de 

prestação de contas do Município relativos ao ano de 2013 têm que ser apresentados na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal a realizar no corrente mês de abril; Considerando não ser 

possível a apresentação dos mesmos até à data da realização da primeira reunião ordinária de 

abril e que a segunda reunião ordinária não ocorre com a antecedência de 2 dias úteis em 
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relação à sessão da A.M. (prazo necessário para envio da respetiva documentação); Proponho 

a antecipação da segunda reunião ordinária do mês de abril, para o dia 21 (segunda-feira), 

mantendo-se a hora e o local previstos (9h30m, no Salão Nobre do edifício dos Paços do 

Concelho). À Câmara Municipal.”. -----------------------------------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 162/14 - CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR: -----------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, por 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 três votos contra 

(dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério Fernandes 

Duarte e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues) concordar com a proposta do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, datada de 20 de março, que a seguir se transcreve, sendo que de acordo 

com a mesma, se deverá submeter a presente deliberação a apreciação da Assembleia 

Municipal: “PROPOSTA - Por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal, respetivamente de 8 de março de 2013 e de 29 de Abril de 2013, sob proposta nº 

3/2013, do Presidente da Câmara Municipal, de 04/03/2013, foi determinada a abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de um Técnico Superior – Jurista, em regime de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado. Considerando, no entanto, as imposições legais 

no que à redução de trabalhadores na Administração Pública diz respeito bem como aos 

constrangimentos financeiros existentes proponho, nos termos do nº 2 do art.º 38º da Portaria 

nº 83-A/2009, de 22/01, na redação da Portaria nº 145-A/2011, de 06/04, a cessação do 

presente procedimento concursal. À reunião da Câmara Municipal. À Assembleia 

Municipal.”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 163/14 - RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DISCIPLINAR 

DE SANDRA CRISTINA DE FREITAS RIBEIRO: -----------------------------------------------  

Foi presente o relatório referido em epígrafe, que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

dispensando-se o mesmo de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membros 

do executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente ata, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por maioria, por quatro votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara Municipal e 

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

Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e três votos contra (dos Srs. 

Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério Fernandes Duarte e Dr.ª 

Alda Catarina Sequeira Rodrigues que declararam considerar que o problema poderia ter sido 

resolvido de outra forma, com recurso a maior diálogo das hierarquias em relação à 

trabalhadora que terá reagido por ver goradas as suas expetativas de prossecução do 

procedimento concursal) concordar com as suas conclusões e bem assim com a proposta final, 

assim aplicando à trabalhadora identificada em epígrafe a sanção de repreensão escrita. --------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 164/14 - CLARIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 501/13, DE 

19 DE DEZEMBRO: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Analisada a informação da Secção de Expediente Geral com o n.º 2646 e o conteúdo da supra 

aludida informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, clarificar a mesma no 

sentido da proposta então apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal ter sido 

aprovada, com 4 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 3 votos contra (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima 

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

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 165/14 - PEDIDOS DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELA 

ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS 

SERRAS DO MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA: ---------------------------------------  

Analisados os documentos de despesa referidos em epígrafe e ponderado o contexto em que 

os mesmos foram originados; considerando que os mesmos são anteriores à vigência da 

chamada “lei dos compromissos” a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir o 

compromisso respeitante à fatura n.º 55/2006 (no valor em falta que importa em 3.158,10€) e 

aos avisos de débito 74/2009 (no valor em falta de 1.440,00€) e 132/2010 (no valor em falta 

de 2.268,00€), autorizando-se o respetivo pagamento condicionado à existência de fundos 

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

 

DIVISÃO TERMAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 166/14 - ANÁLISE SOBRE OS SERVIÇOS CLÍNICOS DAS 

TERMAS DE S. PEDRO DO SUL: ---------------------------------------------------------------------  

Foi presente comunicação da Termalistur com o n.º 269, datada de 03/04/2014, com o 

seguinte teor: “O Conselho de Administração da Termalistur E.M.S.A. tomou conhecimento 

do parecer do Dr. Licínio Lopes que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o Anexo 

II da presente ata e deliberou, por unanimidade, remeter cópia à Câmara Municipal de São 

Pedro do Sul para tomar conhecimento e decidir o que lhe aprouver, reconhecendo a situação 

de ilegalidade em que se constitui a prática da Direção Clínica sem qualquer vínculo 

contratual com a Termalistur e considerando ser fundamento para o desenvolvimento normal 

da atividade e para a sustentabilidade económico financeira da empresa. Além do que foi 

referido atrás, dando cumprimento do quadro legal, deliberou abrir concurso público para a 

contratação de um novo diretor clínico mediante aviso público em jornais de expansão 

nacional e a contratação de um médico adjunto a tempo inteiro”. Após, a Câmara Municipal 

apreciou a proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço (bem 

como o parecer jurídico produzido pelo jurista Dr. Licínio Lopes Martins, remetido a coberto 

da supra aludida comunicação), a qual tem o seguinte teor: “PROPOSTA – Considerando que 

o corpo clínico, incluindo o seu diretor, a prestar serviço nos balneários das Termas de S. P. 

Sul, de que o Município de S. Pedro do Sul é concessionário das respectivas águas, foi 

consentido pela concessionária câmara municipal de S. Pedro do Sul; Considerando que, por 
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acordo com a entidade que tutela as águas termais, o município de S. Pedro do Sul permitiu, e 

continua a permitir, que seja a empresa municipal Termalistur a explorar o respectivo 

estabelecimento balnear; Considerando que deve ser aquela Termalistur a designar o director 

clínico e os médicos necessários a prestar serviço no balneário; Propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere comunicar ao director clínico e aos médicos que actualmente prestam 

serviço nos balneários das termas de S. Pedro do Sul que a partir do dia 30 de Abril de 2014 

deixam de prestar serviço naqueles. Mais se propõe que a partir daquela data será a 

Termalistur a responsável por garantir a existência do director clínico e os médicos 

necessários aos serviços a prestar nos balneários.”. Em aditamento à proposta apresentada, o 

Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, explicou que tinham sido realizadas pelo 

menos três reuniões, nas quais se tentou fazer a sensibilização para a colaboração na situação 

financeira da empresa, reavaliando-se o valor das consultas e mesmo a alocação de uma 

percentagem à promoção das Termas, para além da necessidade de cumprimento da lei quanto 

à contratação dos médicos (sendo que os mesmos poderão continuar a prestar serviços desde 

que concorram aos procedimentos de contratação e celebrem contrato de prestação de 

serviços com a Termalistur), referindo que na última delas, realizada em fevereiro, foi 

solicitado que até ao final desse mês fossem apresentadas contra-propostas, não tendo havido 

qualquer resposta, com exceção de algumas sugestões enviadas pelo Dr. Alcides, sendo assim 

que apenas tinha sido demonstrada intransigência em rever qualquer posição. Acrescentou 

ainda que estranhava o fato de, não obstante a presente reunião não ser pública, o teor da 

proposta ora apresentada já ser do conhecimento público, incluindo dos médicos envolvidos. 

Interveio então o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte, lembrando que já tinha sido 

trazida proposta idêntica à Câmara Municipal, em 2008, altura em que se considerou 

oportuno, para assegurar o direito ao contraditório, convidar o diretor clínico e os restantes 

clínicos a estarem presentes na reunião de câmara para discussão do assunto. Passados alguns 

anos e sendo quer o diretor, quer o corpo clínico os mesmos elementos, continuava a 

considerar que era esse o procedimento adequado e como tal, propunha que o assunto voltasse 

à próxima reunião para ser analisado o assunto conjuntamente, não obstante a existência do 

parecer jurídico que respeitava. Quanto ao fato dos documentos terem chegado ao 

conhecimento dos médicos, afirmou que tinha sido ele que tinha contactado com o diretor 

clínico e com dois médicos, com vista à preparação da presente reunião, sendo ainda que 

também tinha contatado hoteleiro, uma vez que a Associação de Hoteleiros está representada 

no Conselho Geral da Termalistur, tendo-lhe sido respondido, em todos os contactos, 

desconhecerem a proposta ora em apreço. O Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço 

interveio então para afirmar que tinha sido ele a assinar a proposta e era a ele que se devia ter 

dirigido, a fim de esclarecer eventuais dúvidas sobre o seu conteúdo, ou até aqui hoje na 

reunião, pois assim o assunto tinha sido tornado público sem haver permissão para tal, 

qualificando de ousadia, ou mesmo má-fé a atitude tomada pelo Sr. Vereador Prof. Rogério 

Fernandes Duarte. Em resposta o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte disse que 

tinha 53 anos e não aceitava lições de educação, nem de postura, cada um tinha a forma de 

estar na vida e na política e ele próprio tinha a sua forma de estar e essa forma era problema 

dele e de mais ninguém. O Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço relembrou e 

reafirmou que tinham sido realizadas três reuniões e também reunido com o diretor clínico, o 

qual disse ter um parecer sobre esta matéria, que nunca apareceu. Relembrou ainda a questão 

da legalidade que urgia regularizar, como apontava o já citado parecer jurídico e bem assim 
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disse não estar em causa, nem a qualidade, nem a capacidade do corpo clínico, o que estava 

em causa era a legalidade e a contribuição para a empresa detentora das Termas. Interveio 

ainda o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo dizendo que esta questão tinha 

que ser tratada de forma cuidada e conciliadora, pois era inegável o impacto económico que 

as Termas tinham no concelho e até nos concelhos limítrofes e também face à proximidade da 

chamada “época alta”, sendo aconselhável evitar controvérsias e posições de ruptura. O Sr. 

Presidente da Câmara Municipal disse concordar com a análise feita pelo Sr. Vereador Prof. 

Adriano de Lima Gouveia Azevedo, mas lembrava que tinham sido feitas três reuniões, tendo 

ele até participado na última e a posição por parte do diretor clínico sempre foi irredutível. 

Interveio ainda o Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos dizendo que nem por parte da 

Câmara Municipal, nem por parte da Termalistur, havia qualquer hostilização para com os 

médicos a prestar serviço nas Termas, havendo sim necessidade de “arrumar a casa” em 

termos legais, pois desde 2004 havia suporte jurídico para a contratação dos médicos pela 

Termalistur, sendo que o repto ora lançado aos médicos era para eles se legalizarem 

relativamente à Termalistur. A proposta inicial e o aditamento foram então colocadas a 

votação, conjuntamente com a recomendação ao Conselho de Administração da Termalistur 

para, nas condições contratuais a celebrar, ficar consagrado um valor percentual das consultas 

como sendo receita da empresa, tendo as mesmas sido aprovadas, por maioria, com 4 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 

3 abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério 

Fernandes Duarte e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues), que declararam abster-se por não 

terem tido tempo de preparar o assunto, nomeadamente ouvindo o corpo clínico para 

“assegurar o direito ao contraditório”. --------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 167/14 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A 

TERMALISTUR NO ÂMBITO DO PLANO APRESENTADO À IGF: ----------------------  

Foi presente comunicação da Termalistur, registada sob o n.º 4401, solicitando a transferência 

da importância de 772.086,16€ (Setecentos e setenta e dois mil, oitenta e seis euros e 

dezasseis cêntimos), no âmbito do cumprimento do plano financeiro apresentado à Inspeção 

Geral de Finanças, com a qual a Câmara Municipal concordou, assim deliberando, por 

unanimidade, assumir o respetivo compromisso e transferir a importância mencionada.  

Nota: Os Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo e Prof. Rogério Fernandes 

Duarte declararam não intervir na votação e discussão do presente assunto, em virtude de 

terem integrado o Conselho de Administração da Termalistur no ano transato. --------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 168/14 - DEFINIÇÃO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

PARA A TERMALISTUR E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO ENTRE 

A ADMINISTRAÇÃO DA TERMALISTUR E A CÂMARA MUNICIPAL: ----------------  

Foram presentes os documentos referidos em epígrafe, os quais ficam a constituir o Anexo III 

da presente ata, dispensando-se os mesmos de ser transcritos, depois de terem sido rubricados 

por todos os membros do executivo, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
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aprovar as aludidas orientações estratégicas e bem assim tomar conhecimento do aludido 

contrato de gestão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 169/14 - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E 

CONTAS DA TERMALISTUR, DO ANO DE 2013: -----------------------------------------------  

Foi apreciado o documento referido em epígrafe, dele se tomando conhecimento, 

dispensando-se o mesmo de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membro 

do executivo, ficando a constituir o Anexo IV da presente ata. ---------------------------------------  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 170/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA, APRESENTADO PELA "MONTES DE 

ANIMAÇÃO, CRL": --------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o pedido apresentado pela “Montes de Animação, CRL”, com o registo de entrada 

n.º 3676, que aqui se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade não poder atender ao solicitado, disponibilizando-se contudo, a proceder à 

avaliação do quiosque em causa, com vista a aceitar a sua dação em pagamento por conta dos 

valores de ocupação da via pública em dívida. ----------------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

DELIBERAÇÃO N.º 171/14 - PEDIDO RELATIVO A PAGAMENTO DE CONSUMO 

DE ÁGUA, APRESENTADO POR MARIA NATIVIDADE ALMEIDA MARTINS: -----  

Analisado o pedido referido em epígrafe, com o registo de entrada n.º 1861, de 10/02/2014, 

bem como informação da Secção de Obras e Serviços Urbanos n.º 1949, datada de 

11/02/2014, que aqui se dá por integralmente reproduzida, referente ao consumo elevado de 

água da fatura do mês de janeiro de 2014, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com o proposto pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, no sentido de ser 

cobrada importância equivalente à média de consumo do mesmo mês do ano anterior (no 

valor de 15,57€), alertando a munícipe em causa que em situações futuras em que se repita a 

mesma situação, deverá a mesma pagar a totalidade do consumo. -----------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 172/14 - REQUERIMENTO DE MARIA ESTER VARGAS DE 

ALMEIDA SILVA, ACERCA DE PAGAMENTO DE ÁGUA: ---------------------------------  

Analisado o requerimento referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir o pedido de pagamento faseado das faturas em causa, autorizando o 

pagamento em quatro prestações mensais, a acrescer ao pagamento do consumo mensal, 

devendo a primeira prestação ser paga no próximo mês de maio. ------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 173/14 - ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL RESPEITANTE 

A DÍVIDA DE ÁGUA, DE SÍLVIA ALMEIDA FERREIRA: -----------------------------------  

Foi presente o processo respeitante ao assunto referido em epígrafe, tendo sido prestada 

informação adicional pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos da notificação ter sido 
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entregue em caixa de correio da vizinha da requerente que por esse motivo só a conheceu 

tardiamente, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à anulação 

da cobrança coerciva em causa. ----------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 174/14 - PEDIDO DE PAGAMENTO DE RESERVA DE 

OSSÁRIO EM PRESTAÇÕES: -------------------------------------------------------------------------  

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

deferir o mesmo, autorizando o pagamento em dívida da reserva de ossário, referente aos anos 

2012, 2013 e 2014, em três prestações mensais, devendo a primeira prestação ser paga no 

próximo mês de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 175/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE SÃO 

PEDRO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 16-TRABALHOS NORMAIS E CONTA 

CORRENTE TÉCNICA: ---------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição n.º 16 - 

Trabalhos Normais, no valor de 165.000,46 € (Cento e sessenta e cinco mil euros e quarenta e 

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

despesa, bem como aprovar a respetiva Conta Corrente Técnica, de acordo com a informação 

com o n.º 4523, de 04/04/2014, da Divisão de Obras Municipais, referentes à empreitada 

referida em epígrafe, adjudicada à firma “RIBEIROESCALA – Construções, Lda.”. ------------  

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

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 176/14 - PEDIDO DO CENTRO RECREATIVO E CULTURAL 

DE SÃO MIGUEL DE CANELAS, RESPEITANTE À REALIZAÇÃO DE CONVÍVIO 

EM SÃO MACÁRIO: -------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Associação referida em epígrafe 

a ocupar a zona circundante do lugar de São Macário, freguesia de Sul, para a realização de 

convívio motard no próximo dia 09 de agosto. ----------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 177/14 - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE 

FESTIVAL DE FOLCLORE, APRESENTADO PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE 

PESOS DE SUL: --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

atribuir subsídio no valor de 250,00€, (duzentos e cinquenta euros), condicionando-se esta 

atribuição à existência de fundos disponíveis para o efeito. -------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 178/14 - PEDIDO DO MUSEU DO CARAMULO PARA 

DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES NOS MUPIS MUNICIPAIS: ------------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe, foi pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina 

Castanheira de Almeida Sobrinho proposta a sua aceitação, por daí poder resultar a criação de 

uma sinergia, uma vez que enquanto o Município se disponibiliza a divulgar as atividades do 

Museu, também aquela entidade se disponibiliza a divulgar a atividade quer do Município, 

quer das Termas de São Pedro do Sul, tendo assim a Câmara Municipal deliberado, por 
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unanimidade, ceder gratuitamente a utilização do mupi das Termas, pelo menos até á 

existência de eventual proposta de utilização onerosa do referido espaço. --------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 179/14 - PROPOSTA DE REDUÇÃO NO VALOR DE 

MENSALIDADE DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR QUE INTEGRAM A 

TUNA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atenta a informação n.º 3918 do Gabinete de Educação, datada de 24/03/2014, sobre o 

assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, no sentido de conceder redução de 10,00€ 

(Dez euros) no valor da mensalidade de maio, aos alunos da Tuna da Universidade Sénior, 

como compensação pelos encargos com a aquisição de traje para os alunos que integram a 

aludida tuna. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 180/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA E MONTAGEM DE PALCO, 

PARA AS FESTAS DA Nª SRª DA GUIA (BAIÕES): ---------------------------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe e à semelhança dos anos transatos, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio à realização das festas da N.ª Sr.ª da 

Guia, a realizar no próximo dia 21 de abril, em Baiões, mediante a cedência e montagem de 

palco, gratuitamente, bem como a isenção do pagamento das respetivas taxas. --------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 181/14 - PEDIDO DE CEDÊNCA GRATUITA DAS 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, APRESENTADO PELA 

ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência gratuita das piscinas 

municipais à Associação referida em epígrafe, nos dias 8 e 15 de Abril (1 hora da parte da 

manhã), bem como a cedência gratuita do Pavilhão municipal nos dias 10 e 17 de abril (da 

parte da manhã), para realização de atividades do ATL de férias de Páscoa da Mutkids, sendo 

que a gratuitidade da cedência fica igualmente condicionada à não cobrança de bilhetes de 

entrada naquelas iniciativas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 182/14 - DESPESAS COM TRANSPORTES CEDIDOS À 

APAESUL, NO ÂMBITO DO "ENCONTRO NACIONAL DE MINIS FEMININOS": --  

Foi presente informação da Divisão de Cultura, Desporto e Ação Social, com o n.º 3672, 

datada de 18/03/2014, respeitante ao assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por 

integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 

concordar com o parecer produzido a respeito pela Chefe da Divisão Administrativa, 

determinando-se assim que, no âmbito do protocolo celebrado com a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de São Pedro do Sul, esta associação 

deva assumir o pagamento dos quilómetros e das horas extraordinárias dos motoristas 

previstas com a cedência do autocarro solicitado, sendo que o acréscimo de custo resultante 
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da substituição do autocarro por várias carrinhas, face à avaria daquele veículo, se deverão 

considerar encargo do Município. -------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 183/14 - PEDIDO DE APOIO PARA O "10º PASSEIO A 

PORTUGAL: CICLISMO PARA TODOS - DOS 7 AOS 70 ANOS", APRESENTADO 

PELO GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE CICLOTURISMO DO VALE DO 

TEJO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

conceder apoio logístico à iniciativa em referência, a realizar nos dias 24 a 31 de maio de 

2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 184/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS, 

APRESENTADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES, PARA A "XIII 

FEIRA DA LARANJA": ----------------------------------------------------------------------------------  

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

respeitantes à iniciativa referida em epígrafe, registando-se a impossibilidade legal de isenção 

de licenças, bem como proceder ao serviço de limpeza do recinto (campo de futebol de 7) 

onde vai ser realizada aquela iniciativa, subordinando-se a execução deste serviço à 

disponibilidade dos equipamentos necessários para o efeito, nomeadamente a motoniveladora.  

 

DELIBERAÇÃO N.º 185/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA PARA 

DESLOCAÇÃO DO GRUPO DE CANTARES DE MANHOUCE A LISBOA, 

APRESENTADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO "PRÉMIO MIGUEL 

PORTAS 2013": --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

autorizar a cedência gratuita de transporte à comissão organizadora do “Prémio Miguel Portas 

2013”, para deslocação do Grupo de Cantares de Manhouce a Lisboa, no próximo dia 30 de 

abril, para atuação na sessão de apresentação do Prémio Miguel Portas 2013, atenta a 

disponibilização já demonstrada em diversas ocasiões, do Grupo de Cantares de Manhouce 

em participar, sem custos, em iniciativas desenvolvidas pelo Município. ---------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 186/14 - I GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO JOAQUIM 

RAMALHO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DESPORTIVO DE DRIZES: 

Atenta a informação n.º 2621 da Divisão de Cultura, Desporto e Ação Social, datada de 

26/02/2014, sobre o assunto 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 atribuir ao Clube Desportivo de Drizes subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil 

euros) para realização do I Grande Prémio de Atletismo “Joaquim Ramalho” no próximo dia 

25 de abril, condicionado à existência de fundos disponíveis. ----------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 187/14 - X ENCONTRO DE FUTEBOL JOVEM "RUI 

CAÇADOR" - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FOOTLAFÕES-ASSOCIAÇÃO 

ACADÉMICA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS: -----------------------------------------------  
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À semelhança do ano anterior e sob proposta do Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro 

Lourenço, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à 

Associação referida em epígrafe no valor de 500,00€ (Quinhentos euros) para a realização do 

XI Encontro de Futebol Jovem “Rui Caçador”, no próximo dia 25 de Abril, condicionado à 

existência de fundos disponíveis. --------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 188/14 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO S. PEDRO+COMÉRCIO PARA A 

GESTÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE: ----  

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

Câmara Municipal e dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr. 

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

Catarina Sequeira Rodrigues e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e um voto contra (do Sr. 

Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte que declarou considerar que esta matéria não se 

enquadrava no âmbito dos objetivos daquela associação) concordar com a celebração de 

protocolo de colaboração com a Associação S. Pedro+Comércio, referente ao assunto em 

título (condicionado à alteração dos estatutos da associação), com o seguinte teor: 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - Entre: 1.º Outorgante: Município de São Pedro do 

Sul, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Vítor Manuel de Almeida 

Figueiredo, no uso da sua competência própria e 2.º Outorgante: Associação São 

Pedro+Comércio, neste ato representada pela Presidente da Direção Vereadora Dr.ª Teresa 

Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho é celebrado Protocolo de Colaboração, 

subordinado às seguintes cláusulas: 1.ª Entrará em vigor a 17 de abril próximo, o 

Regulamento do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, nos termos do qual será 

concedido o montante de incentivo à natalidade desde que sejam comprovadas despesas, na 

área do Município, nomeadamente com artigos de higiene, puericultura, mobiliário, 

equipamento, alimentação, vestuário e calçado. 2.ª Considerando o objetivo da Associação 

São Pedro+Comércio e tendo presente o exposto na cláusula 1.ª, ficará esta Associação 

encarregue de avaliar e gerir os pedidos apresentados no âmbito do referido Regulamento. 3.ª 

Para esse efeito, e para o corrente ano de 2014, a Câmara Municipal transferirá o montante de 

5.000€, garantindo o 1º Outorgante a transferência de montante superior, caso tal se revele 

necessário, e comprometendo-se a 2ª Outorgante a restituir o montante que não seja atribuído. 

4.ª Até 31 de dezembro de 2014 a Associação São Pedro+Comércio apresentará relatório de 

execução do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade, referente ao ano em curso. 5.ª -A 

2.ª Outorgante compromete-se a cumprir integralmente o estabelecido no Regulamento do 

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade. 6.ª O presente Protocolo vigorará até ao final 

do corrente ano, podendo ser renovado por períodos de um ano civil se as duas partes assim o 

acordarem.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 189/14 - FEIRA DA VITELA DE LAFÕES: -----------------------------  

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

Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 03/04/2014, com o seguinte teor: “PROPOSTA 

- Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Vereador da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, 
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tendo em vista a realização da “I Feira da Vitela de Lafões”, cujo programa provisório se 

anexa, e na sequência da proposta já apresentada respeitante ao Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, propõe a transferência de verbas para a Junta de Freguesia de Manhouce 

(entidade organizadora) no valor de 1.500,00€ (Mil e quinhentos euros), para apoio nas 

despesas com animação da iniciativa em referência.”. -------------------------------------------------  

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

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11 horas e 30 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 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, 

  


