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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPA L DE SÃO 
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente 
no Salão Nobre 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 35 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: --------- 
 
AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Não houve qualquer intervenção neste período.--------------------- 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio neste período o Sr. Vereador Prof. 
Rogério Fernandes Duarte, apresentando a declaração que a seguir se transcreve: “Impõe-se-
me esclarecer um conjunto de situações abordadas, na última A.M., pelo atual executivo 
camarário que não correspondem à verdade. Lá diz o povo que “quem não se sente, não é 
filho de boa gente”. Uma vez que o Sr. presidente da câmara, Sr. Vítor Figueiredo, no uso das 
suas competências, me negou o uso da palavra, a fim de tudo esclarecer, vejo-me obrigado a 
fazê-lo nesta sede, com a particularidade, como é apanágio meu, de provar o que digo com 
documentos escritos. “O centro escolar já podia ter sido inaugurado pelo executivo anterior se 
tivessem feito a candidatura a tempo.” Esta afirmação é do Sr. Presidente e obriga-me a 
colocar-lhe a seguinte questão: O que é que o Sr. fazia nas assembleias municipais, quando 
era presidente da junta de freguesia de São Pedro do Sul? Espero bem que não esteja a 
padecer de amnésia seletiva… o Sr. Presidente não se recorda de quando se dirigiu àquele 
parlatório e perguntou: “para quando o J.I. de S. Pedro do Sul?” E que o então presidente 
desta câmara municipal, Dr. António Carlos Figueiredo, me pediu para que fizesse o ponto de 
situação relativo ao centro escolar. Cuidadosamente, expliquei que o nosso projeto não se 
limitava à construção de um mero J.I., como pelos vistos era o que o Sr. pretendia para a sua 
freguesia…, mas sim, um centro escolar que dignificasse a educação em S. Pedro do Sul, 
dando as melhores condições a toda a comunidade educativa, em especial às crianças. Enfim, 
mais uma vez, o Sr. Presidente não sabe o que diz quando se refere a projetos e processos 
transitados do executivo anterior, em fase de acabamento, como é o caso do novo centro 
escolar. Para sua informação, fui eu quem assinou o 1º contrato de financiamento do centro 
escolar, no dia 26 de Junho de 2008, dia de assembleia municipal, à única que faltei pelo 
supracitado, no valor de 2.936.736,45€. E, como bem sabe, passado nem um mês apareceu, 
em São Pedro do Sul, um “vendedor de sonhos”, de nome Sintra Nunes, que veio anunciar a 
boa nova, mandatado pelo “ilusionista” Sr. Sócrates, 1º ministro à época, para que fosse 
construído o "campus escolar de S. Pedro do Sul”, anunciando um investimento de entre 16 a 
17 milhões de euros. Nunca acreditei na banha da cobra, mas… poderia acontecer um 
milagre! Dessa data para a frente, a pedido do então presidente da parque escolar, foram 
enviadas as plantas do centro escolar para que houvesse ajustes no que respeita às valências 
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que estavam projetadas para o novo centro escolar, com vista a não virem a ser repetidas nos 
3 equipamentos, uma vez que a requalificação do antigo ciclo preparatório, hoje, EB2 de S. 
Pedro do Sul, tinha, inclusivamente, sido publicada em diário da república. De Outubro de 
2008 até ao dia 30 de março de 2009, fez-se silêncio na parque escolar. Nesse mesmo dia 30 
de março foi anunciado o encerramento definitivo do antigo ciclo preparatório e apresentado o 
projeto de requalificação de ESSPS, que até hoje, está à vista de todos, não passou de um 
bluff, do governo liderado por José Sócrates. De então para cá, foi “dar corda aos sapatos” e 
travar grandes batalhas, com a direção geral do património, para a concretização da compra 
do terreno e do edifício do antigo ciclo preparatório que, do pedido inicial de 6.000.000€, veio 
para 300.000€, negócio por mim efetuado. Perante o novo cenário, teve que se reformular 
todo o projeto de arquitetura a fim de ser novamente candidatado, perante isto, já se lembra da 
estória, Sr. Presidente? Os sampedrenses estão a começar de se aperceber que o Sr. Presidente 
tem centrado a sua ação governativa na realização de festas de inauguração, “espetando” 
placas inaugurativas nas obras que os outros fizeram. Permita-me dar-lhe a dica de ainda ter 
muitas mais para inaugurar. Bem gerido, ainda lhe dá para, pelo menos, mais um ano de 
festança… temos, por ordem cronológica: J.I. de Vila Maior, sua terra, J.I. de S. Félix, pólo 
pedagógico de Carvalhais, mirante e requalificação urbana. Para o ano, indicar-lhe-ei mais 
algumas. Como pode constatar, o executivo anterior preocupava-se em fazer obra e pouco ou 
nada ligava a inaugurações… “Os pavilhões estavam todos degradados. Antes estava tudo 
abandonado” (afirmação do Sr. Presidente). Como o Sr. Presidente bem sabe, o executivo 
anterior herdou um pavilhão com grandes problemas estruturais, nomeadamente, no que diz 
respeito a infiltrações. Esse mesmo pavilhão foi, também, por si herdado vai fazer um ano. 
Com certeza que quem o mandou construir nunca imaginou os problemas que aquele 
equipamento viria a dar. Mas, a verdade é que ele existe e os eleitos têm a obrigação de, 
dentro das possibilidades, dar-lhe a melhor funcionalidade possível. Agora, não é justo da sua 
parte continuar a fazer afirmações insustentadas e sem qualquer fundamento, pois para sua 
informação e de todos os sampedrenses foram gastos no período compreendido entre o dia 05 
de novembro de 2009 e o dia 29 de maio de 2013, 102,569,42€, acha que foi pouco? E já 
agora a que é que se deve a instalação daqueles 10 painéis solares que estão na cobertura do 
pavilhão municipal, quando eu, na 1º reunião técnica com os engenheiros da CETA, empresa 
responsável pelas especialidades de eletricidade e climatização do centro escolar, 
conjuntamente com o Chefe da DEP tinha pedido para ser feito uma estimativa de custos para 
transporte de energia calorífica produzida pelos painéis do centro escolar até ao pavilhão 
municipal a fim de reduzir a fatura do gás que são cerca de 6000€ mensais? Afinal, Sr. 
Presidente, a imagem que o Sr. propaga por tudo quanto é lado acerca dos, como o Sr. parece 
querer transmitir, malfeitores que passaram pela C.M. não corresponde à realidade. Comece a 
fazer obra, Sr. Presidente, concentre-se no seu projeto para o concelho, (se é que o tem!) e 
respeite quem tanto fez por S. Pedro do Sul. “Não foram requalificadas as escolas. Houve 
verba para a requalificação das mesmas”. Agradeço à Sr.ª vereadora que me diga quais foram 
os programas do QREN, ou de outro qualquer organismo público, com documentos na mão, 
que financiasse a requalificação das escolas com a tipologia de 1 ou 2 salas, edificadas pelo 
Estado Novo? Lamento o facto de me estar a parecer que está a aprender a lição nos livros do 
Sr. presidente, e, se me permite, aconselho-a a não fazer isso. Diga sempre a verdade e nunca 
ficará mal em nenhuma situação. A Sr.ª, quando se preparava para ocupar o lugar onde está, 
com certeza que se lembra de que, conjuntamente com o seu marido, então e atual presidente 
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da Associação de Pais do Agrupamento de escolas de S. Pedro do Sul, se deslocou a várias 
escolas do concelho, onde eu também estive presente, e teve a oportunidade de constatar que 
as mesmas, tal como fui falando nas diferentes reuniões, tinham quase todas sido 
intervencionadas, nomeadamente, a nível das instalações sanitárias, pintura das salas, 
equipamento informático, refeitórios e algum mobiliário, como por exemplo a EB1 de Pinho, 
a EB1 de Vila Maior, EB1 de Pindelo, EB1 de Figueiredo de Alva, EB1 de Valadares, EB1 de 
Manhouce, etc. “Mal feita a escola, em Carvalhais” (afirmação da Sr.ª vereadora), porquê? 
Explique-me. Como bem sabe, o fim da educação são as crianças e não os adultos. E 
Carvalhais tinha o número suficiente de crianças para que se concretizasse a instalação 
daquele equipamento, que era o que deveria ser feito nas restantes freguesias do concelho 
mas, infelizmente, a inexistência de crianças não permitiu candidatar mais nenhum 
equipamento escolar similar. Assim é que se criam condições para que as pessoas se fixem 
nas localidades e não com “medidazinhas populistas” e de propaganda política. Sejamos 
honestos e invistamos, com solidez, dando respostas às pessoas que já têm e às que querem 
constituir família. A escola de qualidade e a funcionar com horários que respondam às reais 
necessidades das famílias é que é um verdadeiro incentivo à natalidade. As crianças têm que 
frequentar a escola durante 12 anos e não apenas 1. Tenhamos consciência de que ela não 
pode ser fastidiosa nem obsoleta, por isso é que nos orgulhamos do investimento que fizemos 
nos dois equipamentos escolares, fomos nós, não foram os senhores, como querem passar a 
ideia. Em nome de todas as crianças do concelho apelo aos políticos para fazerem o favor, aos 
mais pequenos, de não instrumentalizarem, com segundos fins, a educação. Respeitem quem é 
indefeso! “Falta do centro escolar na zona NE do concelho” (expressão da Sr.ª vereadora). 
Aqui está uma boa oportunidade para brilharem e inaugurarem uma obra feita por vós! Têm 
muito tempo para o fazer… Façam-no! É puramente demagógica a sua observação, Sr.ª 
vereadora. Custa-me a crer que a Sr.ª, uma vez que é professora, não saiba que o regulamento 
de financiamento do QREN tem clausulas muito rigorosas a cumprir, nomeadamente, a 
existência de número de crianças para 4 níveis de ensino e obrigatoriamente incluir a 
educação pré-escolar? Valha-me Deus, valha, valha… O Sr. vereador Pedro Mouro voltou a 
desrespeitar a coletividade “Espíritos Inquietos” quando, novamente, referiu que a 
Termalistur lhe deu um subsídio de 3000€. Isso não é verdade e julgo que lhe ficaria muito 
bem um pedido de desculpa público. Os “Espíritos Inquietos nunca pediram nenhum subsídio, 
nem à câmara municipal, nem à Termalistur. É do conhecimento de todos que a Termalistur 
não pode atribuir subsídios a quem quer que seja. A coletividade em causa propôs-se 
publicitar as nossas Termas em todos os meios por eles utilizados na divulgação do evento, o 
que para o Conselho de Administração foi entendido como um bom negócio. As Termas 
foram divulgadas no site oficial do evento, em flyers, na imprensa nos outdoors, nos mupies, 
nas pulseiras, em T’ shirt’s, nos cubos espalhados pela cidade, Dão TV, etc. (sic)”. Interveio 
de seguida o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, referindo que a decisão 
de cancelamento da Providência Cautelar, respeitante ao encerramento das escolas do 
concelho de São Pedro do Sul, deveria ter sido precedida de reunião com os pais e 
encarregados de educação e que, no seu entender, foi uma decisão precipitada, não tendo em 
conta aquilo que foram os pressupostos iniciais para a mesma; referiu também que, 
relativamente ao Centro Escolar e tendo sido convidado o Ministro da Educação para a 
inauguração do mesmo, achava lamentável que este não tenha estado presente, pois o Centro 
Escolar merecia uma inauguração que viesse dignificar esse mesmo Centro Escolar e que isso 
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não aconteceu; mais afirmou que, uma vez que o Centro Social de Vila Maior também foi 
inaugurado 2 ou 3 vezes, era de todo conveniente que o Centro Escolar tivesse nova 
inauguração com a presença do Ministro da Educação, pois seria uma oportunidade única para 
que lhe fosse exigida a requalificação imediata da Escola Secundária e bem assim sensibilizá-
lo para outras questões no âmbito da educação no nosso concelho. De seguida, interveio 
novamente o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte, dizendo que está na altura de se 
exigir ao Ministério da Educação o pagamento de uma renda pela utilização das instalações da 
Escola Preparatória, que são propriedade da Câmara Municipal; perguntou também se existiu 
algum fundamento ou negociação prévia relativamente a um muro, em Travanca, que está a 
ser reconstruído com pedra existente no estaleiro da Câmara Municipal e transportado pelas 
viaturas camarárias; perguntou ainda qual a razão da motoniveladora ter ficado parada na 
freguesia de Vila Maior, ou seja, só trabalhou naquela freguesia, numa altura em que era 
necessária também nas outras freguesias para limpeza dos seus aceiros e caminhos florestais, 
referindo que deveria haver uma distribuição equitativa deste recurso; referiu ainda ter sido 
abordado por alguns munícipes que reclamaram que a água do fontenário junto à Rotunda de 
S. Pedro não estava limpa, perguntando se se estava a diligenciar no sentido de se limpar a 
respetiva nascente para que a água saia em perfeitas condições para consumo humano. 
Interveio, então, o Sr. Presidente da Câmara Municipal que, em resposta às questões 
colocadas, referiu o seguinte: quanto à primeira intervenção do Vereador Prof. Rogério 
Fernandes Duarte, não se ía pronunciar, visto tratar-se de matéria lavrada em ata e por tal do 
conhecimento geral. Quanto à intervenção do Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia 
Azevedo e no que diz respeito ao cancelamento da Providência Cautelar, chegou-se à 
conclusão que esta, mesmo que fosse favorável, nunca teria o seu resultado antes do início do 
próximo ano, pelo que este processo se iria arrastar por alguns meses, ficando o ano escolar 
comprometido para as crianças. Uma vez que o que está em causa, em 1º lugar, é o superior 
interesse das crianças e de acordo com o exposto na proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa 
Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, presente nesta reunião para conhecimento e 
ratificação, decidiu-se não avançar com a Providência Cautelar. Relativamente ao Centro 
Escolar, referiu terem sido convidados o Ministro da Educação e o Secretário de Estado para a 
sua inauguração, que comunicaram não poderem estar presentes, pelo que lamentava que não 
tivessem arranjado um “bocadinho” para vir a São Pedro do Sul, até porque estiveram no 
distrito de Viseu; no que diz respeito à inauguração do Centro Social de Vila Maior, 
desconhece que este tenha sido inaugurado duas vezes, tendo conhecimento de que uma vez 
foi benzido e que foi inaugurado posteriormente pelo Presidente da República. Relativamente 
à intervenção do Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte e no que diz respeito ao 
pagamento de renda, por parte do Ministério da Educação, pela utilização das instalações do 
Escola Preparatória, afirmou que a Câmara Municipal já estava a tratar desse assunto; sobre a 
reconstrução do muro de Travanca, referiu que este caiu, por arrastão, durante o inverno e 
que, após deslocação dos engenheiros da Câmara Municipal ao local, entendeu-se que a queda 
do referido muro poderia ter sido provocada na sequência do alcatroamento da estrada; como 
não se sabia de quem seria a responsabilidade pela queda do referido muro, chegou-se a um 
consenso com o proprietário, em que a Câmara Municipal, uma vez que possui pedra em 
excesso, forneceria parte da pedra e o proprietário pagaria à sua conta a respetiva mão-de-obra 
e a restante pedra; relativamente à motoniveladora, referiu que esta já fez o serviço em todos 
os estradões das freguesias de Pinho e de Figueiredo de Alva, tendo avariado precisamente em 
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Vila Maior e como esta estava constantemente a avariar, informou que, provavelmente, uma 
das propostas do Executivo para o próximo ano, seria tentar comprar uma motoniveladora 
para substituir a existente, pois é uma das máquinas essenciais para o Concelho; no que diz 
respeito à água do fontenário junto à Rotunda de S. Pedro e após conversa com o Sr. Vereador 
Dr. Francisco José de Matos, referiu não entender porque é que as pessoas se vêem privadas 
dessa água, pois esta sempre lá esteve. Interveio, de seguida, o Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel 
Mouro Lourenço dizendo, em resposta à intervenção do Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes 
Duarte relativamente aos Espíritos Inquietos, nada ter contra essa coletividade, tanto é que, 
este ano, a Câmara Municipal disponibilizou, sem precedentes, meios logísticos e recursos 
humanos para a atividade que desenvolveram e que nunca o fizeram para nenhuma outra 
atividade ou coletividade do concelho; referiu ainda que o Sr. Vereador, como Administrador 
da Termalistur, gastou 3.000,00€ em publicidade dentro do concelho para uma atividade dos 
Espíritos Inquietos no Lenteiro do Rio, em vez de gastar esse dinheiro em publicidade a nível 
nacional, como estava a fazer o atual executivo, e o resultado disso foi um prejuízo, em 2013, 
de 500.000,00€ da Termalistur. Foi, então, pelo Sr. Presidente encerrado este período, 
passando aos pontos seguintes da ordem de trabalhos.  
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 421/14 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARI A DO DIA 19 DE 
SETEMBRO 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: 159.826,98€ (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis 
euros e noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
- Operações não Orçamentais: 378.582,21€ (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e 
oitenta e dois euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 422/14 - 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 11 de agosto a 19 de setembro de 2014, constantes da relação 
elaborada pela Secção de Contabilidade, constituída por 07 folhas, a qual importa da forma 
que a seguir se indica: em 1.383.494,09€ (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, 
quatrocentos e noventa e quatro euros e nove cêntimos) de operações orçamentais e em 
134.633,55€ (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e três euros e cinquenta 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.-- 
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 12 
de agosto a 22 de setembro de 2014, constantes da seguinte relação elaborada por aquela 
Secção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 
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União das Freguesias de 
Santa Cruz da Trapa e São 
Cristóvão de Lafões 

Largo 19 de Abril, Barrios -     
Santa Cruz da Trapa 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - XI 
Festival da Broa 

Campo de Jogos Almeida 
Sobrinho - Santa Cruz da 
Trapa 

União das Freguesias de 
Santa Cruz da Trapa e São 
Cristóvão de Lafões 

Largo 19 de Abril, Barrios -     
Santa Cruz da Trapa 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Campo de Jogos Almeida 
Sobrinho - Santa Cruz da 
Trapa 

Casa Recreativa 
Macieirense 

Rua Casa do Povo, nº. 14, 
Macieira - Sul 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas de Mártir São Sebastião 

Recinto das Festas de 
Macieira - Sul 

Comissão de Festas em 
Honra de Santo António 

Rua da Paz, nº. 3, Coelheira -
Candal 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festa de Santo António 

Largo da Capela, Coelheira -   
- Candal 

Comissão de Festas em 
Honra de Santo António 

Rua da Paz, nº. 3, Coelheira - 
Candal 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo da Capela, Coelheira -  
Candal 

Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de 
Vila Maior 

Rua do Cabo, Nespereira Alta 
- Vila Maior SPS 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Recinto de Festas da Colectividade - Festa de 
Nossa Senhora da Ribeira 

Nespereira Alta - Vila Maior 
SPS 

Comissão de Festas 
Populares de São 
Bartolomeu 

Bairro da Ponte - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas de São Bartolomeu 

Largo do Alto da Feira, 
Bairro da Ponte - São Pedro 
do Sul 

Comissão de Festas 
Populares de São 
Bartolomeu 

Bairro da Ponte - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Espaço Público 

Largo do Alto da Feira, 
Bairro da Ponte - São Pedro 
do Sul 

Comissão de Festas em 
Honra de Nossa Senhora 
dos Remédios 

Valadares SPS 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas de Nossa Senhora dos Remédios 

Rua 8 de Setembro -               
Valadares SPS 

Comissão de Festas em 
Honra de Nossa Senhora 
dos Remédios 

Valadares SPS 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Rua 8 de Setembro -               
Valadares SPS 

Comissão de Festas em 
Honra de Santa Eufémia 

Arcozelo - São Pedro do Sul 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas de Santa Eufémia 

Arcozelo - São Pedro do Sul 

Comissão de Festas em 
Honra de Santa Eufémia 

Arcozelo - São Pedro do sul 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo da Capela de Santa 
Eufémia, Arcozelo - São 
Pedro do Sul 

Paróquia de São Pedro do 
Sul 

São Pedro do Sul 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Via Pública - 
Procissão de Santa Eufémia 

Praça da República, Pedreira, 
Arcozelo - são Pedro do Sul  

Comissão de Festas em 
Honra de Nossa Senhora 
da Paz 

Póvoa das Leiras - Candal 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz 

Largo das Festas de Póvoa 
das Leiras - Candal 

Comissão de Festas em 
Honra de Nossa Senhora 
da Paz 

Póvoa das Leiras - Candal 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo das Festas de Póvoa 
das Leiras - Candal 

Paróquia de Várzea de 
Lafões 

Várzea SPS 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Via Pública -       
Procissão da Nossa Senhora da Nazaré 

Igreja de Várzea - Capela da 
Nossa Senhora da Nazaré, 
Drizes - Várzea SPS 

Grupo Desportivo de Sul Largo do Emigrante - Sul 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas Anuais de Sul - Sul 

Largo do Emigrante - Sul 

Grupo Desportivo de Sul Largo do Emigrante - Sul 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo do Emigrante - Sul 

Associação Social, 
Cultural e Recreativa de 
Mosteirinho 

Mosteirinho - Pinho SPS 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Espaço Público -  Festas de Santa Eufémia 

Recinto Desportivo de 
Mosteirinho, Mosteirinho -      
Pinho SPS 
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Associação Social, 
Cultural e Recreativa de 
Mosteirinho 

Mosteirinho -Pinho SPS 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Recinto Desportivo de 
Mosteirinho, Mosteirinho - 
Pinho SPS 

Termalistur - Termas de 
S. Pedro do Sul, EM.SA 

Termas - Várzea SPS 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festival da Água 

Praia Fluvial das Termas, 
Termas - Várzea SPS 

Termalistur - Termas de 
S. Pedro do Sul, EM.SA 

Termas - Várzea SPS 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Praia Fluvial das Termas, 
Termas - Várzea SPS 

Comissão de Festas da 
Nossa Senhora da 
Natividade 

Candal 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas da Nossa Senhora da Natividade 

 Largo das Terças - Candal 

Comissão de Festas de 
Nossa Senhora da 
Natividade 

Candal 
Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo das Terças - Candal 

Grupo de Danças e 
Cantares de Vila Maior - 
Lafões 

Rua do Penedo - Vila Maior 
SPS 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Feira Anual e XVIII Festival de Folclore 

Campo da Bela Vista - Vila 
Maior 

Associação Cultural e 
Desportiva de Figueiredo 
d’Alva 

Rua da Capela - Figueiredo de 
Alva 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado - 
Festas de Nossa Senhora da Ajuda 

Largo da Capela, Ladreda -     
- Figueiredo de Alva 

Associação Cultural e 
Desportiva de Figueiredo 
d’Alva 

Rua da Capela - Figueiredo de 
Alva 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Largo da Capela, Ladreda - 
Figueiredo de Alva 

Espíritos Inquietos - 
Grupo de Intervenção 
Cultural 

Largo da Feira Nova, nº. 91, 
Fracção U, 1º Dtº. - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recinto Improvisado 

Lenteiro do Rio - São Pedro 
do Sul 

Espíritos Inquietos - 
Grupo de Intervenção 
Cultural 

Largo da feira Nova, nº. 91, 
Fracção U, 1º Dtº. - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento para Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Actividades de 
Carácter Desportivo - Espaço Público 

Lenteiro do Rio - São Pedro 
do 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 12 de agosto a 22 de setembro de 2014, constantes da seguinte relação elaborada 
por aquela Secção: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Processo TP TC Requerente TU Local da Obra 

 01 / 2014 
/ 21 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Construção 
Ana Rita Landeira 
Rodrigues 

Habitação 
Arcozelo - União das freguesias de São Pedro do Sul, 
Várzea e Baiões 

 01 / 2014 
/ 22 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Construção 
João Filipe Oliveira 
Paiva 

Barracão 
agrícola 

Rua 8 de Setembro - Valadares - Valadares 

 01 / 2014 
/ 14 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Construção 
Jorge Manuel 
Grandão Lopes 

Habitação 
Rua do Paço - Pindelo dos Milagres - Pindelo dos 
Milagres 

 01 / 2013 
/ 28 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Reconstrução/ 
Ampliação 

Carlos de Azevedo 
Vieira 

Habitação 
Rua da Poça Seca, 2 - Santa Cruz da Trapa - União das 
freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de 
Lafões 

 01 / 2014 
/ 31 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Construção 
 Maria Lúcia 
Figueiredo Oliveira 
Vilela 

Habitação Arado - Figueiredo de Alva 

 01 / 2014 
/ 32 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Alteração/ 
Ampliação 

António Dias Tavares Habitação Muro - Manhouce 

 01 / 1995 
/ 17 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Reconstrução/ 
Ampliação 

António Moreira 
Nunes 

Habitação Valadares - Carqueijal - Valadares 

 01 / 2000 
/ 48 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Alteração 
Francelina de 
Almeida Rocha 
Oliveira 

Barracão 
agrícola 

Figueiredo de Alva - Figueiredo de Alva 

 01 / 1985 
/ 139 / 0 

Projecto de 
arquitectura 

Construção 
José Pereira Alves 
Ribeiro 

Habitação Sacados - São Félix 
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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 12 de agosto a 22 de setembro de 2014, 
constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: ----------------------------------------- 
NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.02.16 Eduardo Fernandes 
Renovação de travessia da via pública com 
canos 

Novais - S. Pedro do Sul 

18.03.04 Funerária Loureiro de Lafões, Lda. Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Pedreira 

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

18.03.10 Teresa Alexandra Santos Figueiredo Reserva de sepultura Cemitério municipal da Cidade 

18.03.09 Maria dos Anjos da Cunha Leite Alegria 
Colocação de pedra de cabeceira ou lápide 
tumular 

Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.09 Paula Conceição Rodrigues 
Renovação de licença de pedra de cabeceira 
ou lápide tumular  

Cemitério Municipal da Pedreira 

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

18.02.16 Fernando José Gomes Fonseca 
Renovação de travessia da via pública com 
canos 

Carvalhais 

18.03.04 Agência Funerária Sampedrense, Lda. Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.04 Funerária Loureiro de Lafões, Lda. Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.09 João Joaquim 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 12 de agosto a 22 de setembro de 2014: 
Licenças de Festa (12), Espetáculos na Via Pública (08), Aluguer de Palcos e Quermesses 
(11), Carta de Caçador (02), Coimas referentes a Processos de Contra-Ordenação (05), 
Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos (02), Diversos (Certidões) (18), Execuções 
Fiscais (03) e de Taxa Municipal Direitos de Passagem (04); Na Secção de Obras e 
Urbanismo, no período de 12 de agosto a 22 de setembro de 2014: Construção (07), 
Utilização (08) e Ocupação da Via Pública/Obras (03); Na Secção de Obras e Serviços 
Urbanos, no período de 12 de agosto a 22 de setembro de 2014: Concessão/Renovação de 
lugares na Feira Nova, Velha e Termas (16), Licenças de Cemitério (08) e 
Travessia/Ocupação Via Pública com canos (01). ------------------------------------------------------   
6 – Ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, de 14/08/2014, 
na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o Plano de Transportes 
Escolares para o ano letivo de 2014/2015, que aqui se dá por integralmente reproduzido, o 
qual se dispensa de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membros do 
Executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente ata. ------------------------------------------- 
7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 14/08/2014, que 
autorizou a utilização de dois “mupi’s” pelo Museu do Caramulo para colocação de cartazes 
publicitários para a nona edição do “Caramulo Motorfestival”, a realizar nos dias 05, 06 e 07 
de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 - Ratificar o despacho de Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 22/08/2014, que 
autorizou a cedência, a título gracioso, do pavilhão desportivo municipal à Associação Unidos 
da Estação, no dia 06 de Setembro das 15h00 à 20h00, para a realização de jogo com o 
Boavista F. C., bem como de transporte para a equipa em causa. ------------------------------------ 
9 - Ratificar os despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datados de 13/08/2014 e de 
25/08/2014, que autorizam a cedência de dois quiosques de madeira à “AFAS – Associação 
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Festas Anuais de Serrazes” para as Festas Populares de Serrazes, a realizar nos dias 22 a 25 de 
agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 13/08/2014, que 
autorizou a cedência de estrado com 30m3 a Eduardo Manuel Pereira, para as Festas 
Populares de Freixo, a realizar nos dias 14 e 15 de agosto.-------------------------------------------- 
11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 12/08/2014, que 
autorizou a isenção de pagamento de taxas de licenças municipais à União das Freguesias de 
Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, para realização do “XI Festival da Broa”, nos 
dias 16 a 19 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
12 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 19/08/2014, que 
autorizou a cedência de palco à Câmara Municipal de Vouzela, para as festas do município a 
realizar nos dias 22 a 24 de agosto.------------------------------------------------------------------------ 
13 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18/08/2014, que 
deu parecer favorável à contratação de Serviços de Medicina Veterinária, a prestar na área do 
concelho de São Pedro do Sul, para 12 meses, conforme proposta do Sr. Vereador Dr. Pedro 
Miguel Mouro Lourenço, datada de 14/08/2014, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
21/08/2014, que autorizou a reserva da sepultura n.º 23, cantão A, no Cemitério Municipal da 
Cidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/08/2014, que 
autorizou a cedência do autocarro de 51 lugares, a título gracioso, à “MUT – Associação 
Mutualista dos Trabalhadores da Câmara Municipal de São Pedro do Sul”, para deslocação a 
Viseu no dia 25 de agosto, no âmbito das atividades inseridas no programa Férias de Verão da 
MutKids/2014.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 21/08/2014, que 
autorizou a ocupação da via pública, com isenção do pagamento das respetivas taxas, à 
Paróquia de São Pedro do Sul, para realização da procissão inserida na Festa de Santa 
Eufémia, no dia 21 de agosto. ----------------------------------------------------------------------------- 
17 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 20/08/2014, que 
determinou a contratação do serviço de transportes escolares à hora de almoço para o ano 
letivo de 2014/2015, pelo prazo de 169 dias letivos, por ajuste direto e com consulta à 
empresa “Joaquim Guedes Filhos e Genros, Lda.”.----------------------------------------------------- 
18 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 25/08/2014, que 
autorizou a cedência do autocarro de 28 lugares, a título gracioso, à União das Freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, para deslocação das crianças das ATL a Viseu no dia 28 
de agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/08/2014, que 
autorizou a ocupação da via pública, com isenção do pagamento das respetivas taxas, à 
Paróquia de Várzea de Lafões, para realização da procissão inserida na Festa de Nossa 
Senhora da Nazaré, no dia 14 de setembro. -------------------------------------------------------------- 
20 - Ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, datado de 26/08/2014, 
que autorizou a ocupação de espaço público, a título gracioso, no Festival da Água, a decorrer 
nas Termas de São Pedro do Sul nos dias 29 a 31 de agosto, a Adelino dos Santos Abreu, para 
venda de pipocas, algodão doce, balões e brinquedos. ------------------------------------------------- 
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21 - Ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, datado de 26/08/2014, 
que autorizou a colocação de roulotte, a título gracioso, no Festival da Água, a decorrer nas 
Termas de São Pedro do Sul nos dias 29 a 31 de agosto, a Manuel Jesus Caetano, para venda 
de farturas, pipocas, algodão doce e sorvetes. ----------------------------------------------------------- 
22 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/08/2014, que 
autorizou o compromisso do valor de 116,54€ (cento e dezasseis euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), referente a encargos com a energia elétrica de abastecimento de água à ex-
freguesia de Baiões.------------------------------------------------------------------------------------------ 
23 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 27/08/2014, que 
autorizou a concessão de apoio logístico à Termalistur, E.M.S.A., para a realização do 
“Festival da Água” nos dias 29 a 31 de agosto, nas Termas de São Pedro do Sul.----------------- 
24 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 27/08/2014, que 
deferiu a isenção de pagamento de taxas de licenças municipais à Termalistur, E.M.S.A., 
respeitantes ao “Festival da Água” nos dias 29 a 31 de agosto, nas Termas de São Pedro do 
Sul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 28/08/2014, que 
autorizou o pagamento em prestações respeitante à reserva da sepultura n.º 8, cantão A, no 
Cemitério Municipal da Pedreira. ------------------------------------------------------------------------- 
26 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 29/08/2014, que 
autorizou a venda do edifício da Ex-Escola de Sequeiros, freguesia de Manhouce, a Manuel 
Gaspar da Silva Lisboa, pelo valor de 30.264,00€ (trinta mil, duzentos e sessenta e quatro 
euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 12/09/2014, que 
autorizou a cedência de transporte escolar, a título gracioso, à ASSOL – Associação de 
Solidariedade Social de Lafões para o ano letivo 2014/2015. ----------------------------------------- 
28 - Ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de 09/09/2014, 
que autorizou a isenção de pagamento de taxas de licenças municipais ao Grupo de 
Intervenção Cultural “Espíritos Inquietos”, para a realização do Festival do Lenteiro do Rio, 
nos dias 12 a 14 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 
29 - Ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de 08/09/2014, 
que concedeu parecer positivo à contratação do fornecimento de bens alimentares e 
implementação do sistema de confeção de refeições, pelo prazo de 66 dias letivos para o 1º 
ciclo e 72 dias letivos para o pré-escolar, por ajuste direto e com consulta à empresa 
“GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.”. ----------------------------- 
30 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 26/08/2014, que 
aqui se dá por integralmente reproduzido, que determinou a prorrogação da cedência de 
interesse público em que se encontra a trabalhadora Maria Margarida de Almeida Barros até 
31/12/2014, por existir carência de assistentes operacionais no Complexo Desportivo 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 17/09/2014, que 
autorizou o alargamento esporádico de horário de funcionamento do estabelecimento de Bar 
“Casa da Quinta”, sito na Rua do Gerós - Clube de Campo do Gerós, freguesia de Várzea, das 
02h00m para as 04h00m do dia 21/09/2014, para realização de festa de aniversário. ------------- 
32 – Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 
18/09/2014, que concordou com o cancelamento da providência cautelar interposta pela 
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Câmara Municipal relativa ao encerramento das escolas no concelho de São Pedro do Sul, 
aprovada pelo executivo na reunião de câmara do passado dia 12 de agosto, pelos motivos 
expostos em Proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida 
Sobrinho, datada de 18 de setembro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, solicitando 
ao Governo a transferência de verbas necessárias ao reforço do orçamento com os respetivos 
custos adicionais.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 423/14 - PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA  REPARAÇÃO 
DE VIATURA, APRESENTADO PELA SANTA CASA DA MISERICÓ RDIA DE STO. 
ANTÓNIO DE S. PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e tendo em conta que o mesmo vem na sequência de 
outro efetuado em 2011, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 
reparação da viatura nas oficinais do Município.-------------------------------------------------------- 
Nota: O Sr. Presidente da Câmara Municipal não interveio na discussão e votação deste 
assunto, em virtude de integrar os órgãos sociais da entidade requerente. -------------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 424/14 - CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
TAXAS POR OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA À LIGA PORTUGUESA  CONTRA O 
CANCRO (PROC.º 2014/04.01.04/67): ---------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, no 
sentido de conceder à Associação em causa a isenção de pagamento de taxas por ocupação da 
via pública para realização de Arruada no dia 13 de setembro, no âmbito do 1.º aniversário do 
projeto “Um Dia Pela Vida”. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 425/14 - JUÍZES SOCIAIS - LISTAS DE EFETIVOS E 
SUPLENTES: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumprindo o disposto no art.º 33 do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de junho, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a lista dos candidatos efectivos e suplentes a 
Juízes Sociais, com vista à necessária aprovação da Assembleia Municipal, constante da 
informação da Secção de Contencioso, Taxas e Licenças registada com o n.º 11091, de 17 de 
setembro, que aqui se dá por integralmente reproduzida e que a seguir se indica: Efectivos: 1º 
- Maria Dolores Montes Barros Poças; 2º - Maria do Carmo Ferreira Soares; 3º - João Carlos 
Almeida Marques; 4º - Maria de Lurdes Correia Fernandes; 5º - Bento Jardim de Pinho; 6º - 
Gil António Ferreira de Almeida; 7º - Fernando Miguel Tavares Pereira; 8º - Delfim Tomás 
da Rocha Dias; 9º - Laura Teresa do Vale Flores Regalo; 10º - António Miguel Perdigoto 
Girão; 11º - Joaquim Joel Alves de Almeida; 12º - Dória Rolo de Oliveira Aido; 13º - Isabel 
Maria Sacadura Montes de Alvão Serra; 14º - Maria da luz Sousa Giraldez; 15º - João 
Joaquim Teixeira Rodrigues; 16º - Jorge Manuel dos Santos Pereira; 17º - Marco Paulo de 
Oliveira Gonçalves. Suplentes: 1º - António Manuel Gonçalves de Almeida; 2º - Adelina 
Maria Santos Pinto da Silva; 3º - Valentim Manuel Silva Costa; 4º - Miguel Campos; 5º - 
Alzira Maria Ferreira Pinto Santos; 6º - Alda Maria Casais Almeida; 7º - Márcio Alexandre 
Teixeira Pereira; 8º - António Alberto Silva Almeida; 9º - Jorge André dos Santos Lima; 10º - 
Mário José Moreira Pinto Santos; 11º - Manuel Conde Marques Oliveira; 12º - Paulo 



Ata de 23-09-2014  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

34 

 

Fls.34  

Livro nº 48         

Alexandre Silva Almeida; 13º - Marília dos Santos Lima; 14º - Maria Manuela Marques 
Rodrigues Figueiredo; 15º - Fernando Jorge Rodrigues Páscoa; 16º - Pedro Miguel de 
Almeida Xavier. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

DELIBERAÇÃO N.º 426/14 - PROPOSTA PARA VENDA DE DIVERSOS IMÓVEIS: - 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 11 de agosto, com o seguinte teor: “Proposta - Considerando 
que ficaram desertas as Hastas Públicas dos imóveis, propriedade do Município, que a seguir 
se discriminam: - Ex-Escola do 1.º Ceb do Carregal, valor base: 7.270,00€; - Ex-Escola do 1.º 
Ceb de Macieira, valor base: 22.808,00€; - Ex-Escola do 1.º Ceb de Sá, valor base de: 
80.012,00€; - Cantina da Ex-Escola do 1.º Ceb de Sá, valor base de: 33.280,00€. 
Considerando que a manutenção da sua propriedade, para além de não ser necessária à 
prossecução do interesse público, não é conveniente para o Município, razões que levaram às 
deliberações iniciais de venda, proponho, que seja efetuada nova Hasta Pública para alienação 
dos imóveis acima identificados, por novo valor base de licitação que corresponde a uma 
diminuição, em 20%, do valor base inicial; Os valores base a considerar serão os seguintes: - 
Ex-Escola do 1.º Ceb do Carregal, valor base: 5.816,00€; - Ex-Escola do 1.º Ceb de Macieira, 
valor base: 18.247,00€; - Ex-Escola do 1.º Ceb de Sá, valor base de: 64.010,00€; - Cantina da 
Ex-Escola do 1.º Ceb de Sá, valor base de: 26.624,00€.”. --------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 427/14 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MÓVEIS EM FIM 
DE VIDA: ------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Foi presente informação da Secção de Aprovisionamento e Património, registada com o nº 
9182, de 24 de julho, respeitante ao assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com a mesma, no sentido de se autorizar a venda dos veículos que a seguir se 
indicam: 1 viatura marca Volvo de matrícula 72-57-GE e 1 viatura marca Seat Terra matrícula 
VG-28-20.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 428/14 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENT O DO PAEL 
RESPEITANTE AO 2º TRIMESTRE DE 2014: ---------------------------------------------------- 
Foi presente a informação do Chefe da Divisão Financeira, registada com o nº 10135, de 22 
de agosto, respeitante ao assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, com a qual a Câmara Municipal concordou, assim deliberando, por unanimidade, 
submeter ao conhecimento da Assembleia Municipal o relatório anexo à aludida informação, 
o qual aqui se dispensa de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membros 
do executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente ata. ---------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 429/14 - CESSAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO DA EX-
ESCOLA DE COVAS DO RIO: ---------------------------- -------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datado de 01 de setembro, que autorizou a venda do edifício da Ex-Escola de 
Covas do Rio, a Maria Gabriela Martins de Nóbrega Moita, pelo valor de 16.283,50€ 
(dezasseis mil, duzentos e oitenta e três euros e cinquenta cêntimos), proposto na última hasta 
pública realizada, e bem assim concordar, por maioria, com seis votos a favor (dos Srs. 
Presidente da Câmara Municipal e 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 e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e um voto contra (do 
Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte), com a proposta do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, da mesma data, com o seguinte teor: “Proposta - Atenta a existência de proposta 
para aquisição do edifício da Ex-Escola de Covas do Rio; Considerando a absoluta 
necessidade e obrigação do Município de realização de fundos, dada a situação financeira 
precária e como, aliás, prevê a adesão ao PAEL; Propõe-se que a Câmara Municipal delibere 
no sentido de dever ser feita a restituição do aludido imóvel, por justa causa, com fundamento 
no exposto no parágrafo anterior; Mais se propõe que sejam conferidas ao signatário os 
poderes necessários, caso seja necessário proceder judicialmente contra o comodatário - 
Clube de Caça e Pesca da Serra do S. Macário - se este não restituir voluntariamente o 
referido imóvel.”. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 430/14 - AQUISIÇÃO DE TERRENO JUNTO AO LENTEIRO 
DO RIO: -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Analisado o plano de intervenção para o Parque Urbano das Nogueiras, constante da Memória 
Descritiva e Justificativa do mesmo, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o mesmo, assim aprovando a intenção 
de que seja dado início ao processo de negociação de aquisição dos terrenos para o efeito. ----- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 431/14 - APROVAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A APLICAR EM 2014 E A COBRA R EM 2015: -------- 
Atenta a informação do Chefe da Divisão Financeira, registada com o n.º 10528, de 03 de 
setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em 0,3% a taxa para os 
prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis a 
aplicar ao ano de 2014, as quais serão cobradas no ano de 2015, remetendo-se a presente 
deliberação à necessária aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 432/14 - LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA  O ANO DE 
2015: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atenta a informação do Chefe da Divisão Financeira, registada com o n.º 10529, de 03 de 
setembro, 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 três votos 



Ata de 23-09-2014  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

36 

 

Fls.36  

Livro nº 48         

contra (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério 
Fernandes Duarte e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues), propor à Assembleia Municipal o 
lançamento de derrama para o ano de 2015, com a taxa única de 1,5%.----------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 433/14 - PARTICIPAÇÃO NO IRS PARA O  ANO DE 2015:-------- 
Atenta a informação do Chefe da Divisão Financeira, registada com o n.º 10530, de 03 de 
setembro, 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 três 
abstenções (dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Prof. Rogério 
Fernandes Duarte e Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues), fixar em 5% a participação do 
IRS para o ano de 2015, remetendo-se a presente deliberação à necessária aprovação da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 434/14 - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE LOTE NO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE BORDONHOS:---------------- ------------------------------ 
Foi presente pedido apresentado por Carlos Ferreira Pereira (registo de entrada n.º 11671, de 
21 de agosto) a solicitar informações acerca da disponibilidade do lote A10 do Parque 
Industrial de Bordonhos, para instalação de indústria na área das energias renováveis, tendo a 
Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, propor a venda, em hasta pública, do 
referido terreno pelo valor de 1,00€/m2, com prazo de reversão se o adquirente não cumprir as 
seguintes obrigações: concluir a construção no prazo de 3 anos após a data da realização da 
escritura, ficando a pertencer ao próprio lote as obras realizadas; se durante 10 anos o 
adquirente do lote ou terceiro alterar a sede social para fora da área territorial do município, 
fica obrigado a indemnizar o município na quantia de 37.640.00€ (trinta e sete mil, seiscentos 
e quarenta euros), atualizada de acordo com o índice da inflação à data em que a mudança 
ocorrer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 435/14 - ALIENAÇÃO DA EX-ESCOLA DE BUSTARENGA - 
MANHOUCE:------------------------------------------ ----------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 18 de setembro, com o seguinte teor: “Proposta - 
Considerando que as duas hastas públicas realizadas para a venda do edifício da Ex-Escola de 
Bustarenga (em 09 de abril e em 13 de junho de 2014) resultaram infrutíferas, face à 
inexistência de interessados na sua aquisição; Atento o estado do edifício e sendo conveniente 
não protelar a sua venda, para evitar a sua maior degradação; Propõe-se que seja delegada no 
signatário a competência para a sua alienação.”. -------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
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DELIBERAÇÃO N.º 436/14 - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IN TERESSE 
MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTI CO, SITO 
NAS TERMAS DE S. PEDRO DO SUL (PROC.º 01-1995/260):-------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, 
apresentado por António Manuel Pinto de Aguiar Loureiro, assim declarando de interesse 
público o empreendimento turístico “Quinta Chão do Rio” que o requerente pretende levar a 
cabo nas Termas de São Pedro do Sul, atenta quer a fixação de jovens empresários, quer a 
especialização hoteleira englobada na aplicação das técnicas osteopáticas. ------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 437/14 - ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORM ENOR DA ZONA 
INDUSTRIAL DO ALTO DO BARRO: ----------------------- --------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 15 de setembro, respeitante ao assunto referido em epígrafe, 
a qual aqui se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido rubricada por todos os membros do 
executivo, ficando a constituir o Anexo III da presente ata. ------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 438/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE UTILIZAÇÃO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO "SULSOCI AL - IPSS":---- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido referido em epígrafe.----- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

DELIBERAÇÃO N.º 439/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TARIFA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PROC.º Nº 2014/18.04.09/287): ---------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, com o registo de entrado n.º 10875, de 06 de agosto, 
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe Manuel Ferreira 
Oliveira, do pagamento da tarifa de RSU referente à sua habitação sita na Rua Principal, n.º 
21 - Fermontelos, freguesia de Figueiredo de Alva, em virtude de já estar a pagar em nome da 
sua esposa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 440/14 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA (PROC.º Nº 2014/18.02.03/451):------------------------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe, com o registo de entrada n.º 9973, de 21 de julho, 
referente ao consumo elevado de água da fatura do mês de maio de 2014 da munícipe 
Hermínia de Oliveira Pereira, residente no Largo do Outeiro do Concelho, n.º 7, freguesia de 
Serrazes, 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 dos dois meses anteriores. ----------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 441/14 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO RESPEITANTE A 
DÍVIDA DE ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA (PROC. º Nº 
2014/18.02.03/454): ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica Superior de Ação 
Social, registada com o n.º 9776, de 08 de agosto, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 
sentido de se isentar o munícipe em causa do pagamento dos valores em dívida referentes aos 
meses de janeiro a maio de 2014, face ao contexto socioeconómico do mesmo, com o 
compromisso deste não vir a acumular mais dívidas.--------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 442/14 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO C EMITÉRIO DE 
PINHO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LIGAÇÃO D E ÁGUA E DE 
ALUGUER DE CONTADOR, APRESENTADO PELA JUNTA DE FREG UESIA DE 
PINHO: --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
deferir o mesmo, concedendo a isenção do pagamento de ligação da água da rede pública para 
o cemitério da freguesia em causa, bem como a isenção da tarifa de aluguer de contador.------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 443/14 - PEDIDO DE PAGAMENTO, EM PRESTAÇÕES, DE 
RESERVA DE SEPULTURA E COLOCAÇÃO DE LÁPIDE, APRESEN TADO POR 
MARIA MENEZES DE LIMA:----------------------------- -------------------------------------------- 
Foi presente o pedido referido em epígrafe (registo de entrada n.º 12803, de 15 de setembro), 
tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, deferir o mesmo, autorizando à 
munícipe em causa o pagamento em 4 prestações anuais dos valores devidos pela reserva de 
sepultura e renovação da licença pela colocação de lápide tumular. --------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 444/14 - APROVAÇÃO DO PROJETO DA ESTRADA DE 
LIGAÇÃO DE SENDAS A PINDELO DOS MILAGRES: ---------- ----------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto referido em epígrafe, cuja 
Memoria Descritiva e Justificativa aqui se dá por integralmente reproduzida, com vista à 
reabilitação e beneficiação da via existente de ligação de Sendas à E.M.564.---------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 445/14 - 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 268,41€ (duzentos e sessenta e oito euros e quarenta e um 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, (sendo que o valor indicado resulta do 
diferencial entre o valor da presente revisão - 19.250,84€ e o valor descontado por revisões 
anteriores - 18.982,43€), autorizando a efetivação da respetiva despesa.---------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 446/14 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇ ÃO URBANA DO 
CENTRO HISTÓRICO - LIGAÇÃO DA AV. SÁ CARNEIRO À E.N . 227 - AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº 1: -------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de medição n.º 1 - Trabalhos 
Contratuais, da obra referida em título, adjudicada à empresa “Montalvia - Construtora, S.A.”, 
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no valor de 17.386,00€ (dezassete mil, trezentos e oitenta e seis euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, autorizando a efetivação da respetiva despesa. --------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 447/14 - EMPREITADA DO CENTRO ESCOL AR DE S. PEDRO 
DO SUL - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 21: ------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Medição n.º 21 - 
Trabalhos Normais, no valor de 23.338.00€ (vinte e três mil, trezentos e trinta e oito euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a efetivação da respetiva despesa, bem 
como aprovar a respetiva Conta Corrente, 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 AÇÃO SOCIAL 
 

DELIBERAÇÃO N.º 448/14 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO RANCHO INFANTIL 
E JUVENIL DA FREGUESIA DE SUL, PARA APOIO À REALIZA ÇÃO DE 
FESTIVAL DE FOLCLORE: ------------------------------ --------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
atribuir subsídio no valor de 250,00€, (duzentos e cinquenta euros), para a realização do 
festival em causa no passado dia 20 de julho, condicionando-se esta atribuição à existência de 
fundos disponíveis para o efeito.--------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 449/14 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 16ª 
FESTA DA CASTANHA E DO MEL, APRESENTADO PELA CASA R ECREATIVA 
MACIEIRENSE: --------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e à semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação em causa, assumindo encargos até ao valor 
de 1.500,00€, condicionado à existência de fundos disponíveis para o efeito, e bem assim 
concedendo o apoio logístico solicitado, sendo que as despesas respeitantes a direitos de autor 
e eletricidade, ficarão da responsabilidade da referida Associação. ---------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 450/14 - PEDIDO DE APOIO NA DIVULGA ÇÃO DO 
PEDITÓRIO NACIONAL, APRESENTADO PELA LIGA PORTUGUES A CONTRA 
O CANCRO:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
conceder apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, mediante a cedência de dois “mupi’s” 
para colocação de cartazes publicitários do peditório em causa, a realizar nos dias 31 de 
outubro a 03 de novembro. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 451/14 - PEDIDO DA APAESUL, DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO 
PARA A SUA SEDE: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a cedência, a título gratuito, de duas salas de aula do antigo edifício do 1º CEB de 



Ata de 23-09-2014  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

40 

 

Fls.40  

Livro nº 48         

São Pedro do Sul à Associação em causa, para instalação da sua sede, sendo que estas 
reverterão de imediato para o Município assim que exista projeto definido e aprovado para o 
edifício em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho não interveio 
na discussão e votação da presente deliberação por ser cônjuge do Presidente da Direção da 
aludida APAESUL. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 452/14 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO, 
APRESENTADO PELA ASSOL:----------------------------------------------------------------------- 
À semelhança do ano letivo transato, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
satisfazer o pedido nos termos propostos, continuando a colaborar com o apoio técnico nas 
áreas de música e atividades expressivas na “Hora do Conto” e “Atelier de Expressão 
Musical”, bem como ceder, a título gracioso, o Cineteatro de S. Pedro do Sul para projeção de 
filmes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 453/14 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PROCESSOS 
2014/13.02.00/90, 475, 480, 462, 73, 339, 496, 418, 497:--------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os pareceres da Técnica de Ação 
Social produzidos acerca dos processos referidos em epígrafe, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos, assim determinando o seguinte em relação a cada processo: 
processos 73, 90, 462, 339 e 497 - posicionar as crianças no escalão A com todos os direitos a 
ele inerentes, ou seja, alimentação, manuais e material escolar gratuitos; 475 - a aluna deverá 
beneficiar do apoio a 100% para o passe escolar, a produzir efeitos a partir do próximo mês de 
outubro; 480 - a aluna deverá beneficiar do apoio a 100% para o passe escolar (com efeitos 
retroativos ao início do ano letivo), atendendo aos graves problemas socioeconómicos da 
família; 418 - a aluna deverá ser reposicionada no 2º escalão do abono de família, passando a 
beneficiar dos apoios correspondentes ao mesmo; 496 - embora o pedido tenha sido entregue 
fora do prazo e uma vez que a família tem o 2º escalão do abono de família, deverá a aluna 
beneficiar do apoio correspondente.----------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 454/14 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO D A 
UNIVERSIDADE SÉNIOR: ------------------------------- ---------------------------------------------- 
Após análise da informação do Chefe da Divisão Financeira registada com o n.º 11084, de 17 
de setembro, respeitante ao assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 
sentido de se manter a anterior redação do art.º 9º do Regulamento em causa. Assim, com esta 
retificação efetuada e na sequência da deliberação n.º 419 do passado dia 12 de agosto, deve 
submeter-se o mesmo à necessária aprovação da Assembleia Municipal, o qual se dispensa de 
ser transcrito depois de ter sido rubricado por todos os membros do Executivo, ficando a 
constituir o Anexo IV da presente ata. -------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 455/14 - PROTOCOLO TROFÉU ANTÓNIO PRATAS, 
APRESENTADO PELO CLUBE BOLA BASKET:---------------- -------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio logístico à iniciativa 
referida em epígrafe, comprometendo-se nomeadamente a: diligenciar junto da hotelaria local 
o alojamento e alimentação solicitados, cedência gratuita das instalações desportivas 
municipais, dos meios humanos e materiais necessários à realização do evento e sua 
divulgação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 456/14 - PROJETO DESPORTO SEM IDADE 2014/2015:----------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto referido em epígrafe, o 
qual se dispensa de ser transcrito depois de ter sido rubricado por todos os membros do 
Executivo, ficando a constituir o Anexo V da presente ata. ------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 457/14 - PROPOSTA DE PROTOCOLO RESPEITANTE AO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EBI DE STA.  CRUZ DA 
TRAPA:--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da Sr.ª 
Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, datada de 15 de setembro, 
respeitante ao assunto referido em epígrafe e que aqui se dá por integralmente reproduzida, 
assim aprovando o Protocolo anexo à aludida proposta, com o seguinte teor: “Protocolo - O 
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa e a Câmara Municipal de São Pedro do Sul 
no âmbito do fornecimento de refeições aos alunos do 1º ciclo da Escola Básica Integrada de 
Santa Cruz da Trapa; a) Reconhecendo que a igualdade de oportunidades de acesso à 
educação, ao ensino e à promoção do sucesso educativo nos diferentes níveis de escolaridade 
constituem objetivos fundamentais da política educativa; b) Conscientes de que as 
desigualdades nos planos sócio económicos, cultural e de saúde se apresentam, por via da 
regra, como importantes causas de condicionamento do rendimento escolar e influenciam, de 
forma determinante, atitudes que se refletem no sucesso educativo; c) Reconhecendo que as 
escolas, enquanto elemento integrante da comunidade e a Câmara Municipal de São Pedro do 
Sul, assumem a responsabilidade direta e imediata pela execução das medidas e ações de 
apoio sócio educativo, visando assegurar aos alunos um regime alimentar adequado às suas 
necessidades; Estabelecem entre si o seguinte acordo: 1º Competências da Escola Básica 
Integrada de Santa Cruz da Trapa: 1 - O fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º 
ciclo, na EBI, pelo preço fixado para os alunos dos 2º e 3º ciclo, que é, para o presente ano 
letivo de 1,46 €; 2 - O envio mensal da informação sobre o número de refeições 
encomendadas para os alunos do 1º ciclo. 2º Competências da Câmara Municipal: 1 - A 
comparticipação no valor do custo real da refeição / aluno de acordo com os critérios e em 
idênticos montantes à comparticipação das Direções Regionais de Educação nos encargos 
com a alimentação para os alunos dos outros ciclos de escolaridade, na importância de 0,262 
€, por aluno; 2 - A Câmara Municipal suportará o custo total ou parcial, do preço fixado para 
a refeição que para o presente ano letivo é de 1,46 €, de acordo com os critérios fixados, no 
âmbito do respetivo concelho, para o apoio sócio educativo aos alunos de agregados 
familiares com dificuldades económicas. O presente acordo produz efeitos para o ano letivo 
2014/2015.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 458/14 - PEDIDO DE TRANSPORTE DE ALUNO COM NEE, 
APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE STA. CRUZ DA 
TRAPA:--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Atento o pedido apresentado pela EBI de Santa Cruz da Trapa respeitante ao assunto referido 
em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio no transporte 
aos alunos com Necessidades Educativas Especiais do grupo de Educação Especial para 
participação no projeto de hipoteratia em Viseu, todas as sextas-feiras durante o presente ano 
letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 459/14 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO E F ORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES NOS JARDINS DE INFÂNCIA NO ANO LETIVO 2014/2015 - 
PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO:---------- --------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da Sr.ª 
Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, datada de 15 de setembro, 
com o seguinte teor: “Proposta: Comparticipação das Famílias - Alargamento de Horário e 
Fornecimento de Refeições nos Jardins de Infância - Ano Letivo 2014/2015: Por forma a 
harmonizar procedimentos e tendo em conta o Decreto-Lei nº 55/2009 de 2 de março e 
Despacho nº18987/2009 de 17 de agosto, proponho que a comparticipação das famílias seja 
calculada de acordo com o posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento 
para atribuição de abono de família, conforme a seguir se indica: ----------------------------------- 
Escalão do abono de 
família 

Escalão de apoio Alimentação 
(valor/dia) 

Prolongamento Horário 
(valor/mês) 

1 A 0,00 € 0,00 € 
2 B 0,73 € 10,00 € 
3 ou mais C 1,46 € 20,00 € 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 460/14 - CONCURSO DE IDEIAS PARA A CRIAÇÃO DE 
LOGOTIPO PARA O MUNICÍPIO: ------------------------- ----------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de Regulamento 
do Concurso referido em epígrafe, com o seguinte teor: “PROPOSTA DE REGULAMENTO 
DO CONCURSO PARA A CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PARA O MUNICIPIO DE S. 
PEDRO DO SUL -  Artigo 1º - Promotor: A Câmara Municipal de S. Pedro do Sul leva a 
efeito um concurso concelhio para a apresentação de propostas de logótipo para o Município 
de S. Pedro do Sul. Artigo 2º - Disposições Gerais: 1. O concurso tem como objetivo a 
criação de um logótipo com a finalidade da sua adoção como símbolo do Município. 2. O 
logótipo selecionado como símbolo será utilizado nos documentos oficiais, administrativos, 
formulários e materiais de divulgação, e será aplicado no desenvolvimento dos programas, 
projetos, marketing e iniciativas levadas a efeito pelo Município. 3. Com o lançamento deste 
concurso, a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul pretende também proporcionar uma 
oportunidade para a divulgação de novos talentos do design neste concelho. Artigo 3º - 
Participantes: 1. O Concurso é aberto a todos os residentes no concelho de S. Pedro do Sul. 2. 
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Ao participar no concurso, os concorrentes declaram conhecer e aceitar o presente 
regulamento. Artigo 4º - Características das propostas: 1. Os trabalhos apresentados a 
concurso deverão ser constituídos pelos seguintes elementos: a) Suporte principal da 
candidatura constituída por impressão da proposta de logótipo do Município, a cores - se for o 
caso - em papel A4 branco de 200 gramas com orientação para aplicação na vertical e na 
horizontal, com uma aplicação do logótipo. b) Versão “preto e branco” do suporte referido na 
alínea a), caso o logótipo apresente uma ou mais cores ou tonalidades diferentes de “preto”. c) 
Versão em suporte digital dos elementos referidos nas alíneas a) e b), de preferência gravados 
em CD ou DVD, em desenho formato vetorial PSD e EPS. 2 d) - Deverá conter a frase 
“Capital do Termalismo”. e) Memória descritiva do trabalho, constituída por um texto que 
descreva sucintamente o conceito desenvolvido no trabalho, num máximo de 1000 caracteres. 
Artigo 5º - Condições de Participação: 1. O concurso para a criação do logótipo do Município 
é dirigido a concorrentes individuais ou em grupo. 2. Os concorrentes são responsáveis pela 
originalidade dos trabalhos apresentados, garantem a sua autoria e assumem toda a 
responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de autor 
e direitos conexos. Artigo 6º - Identificação e Envio de Propostas: 1. A proposta deverá ser 
acondicionada em envelope A4, fechado, dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de S. Pedro do Sul. 2. Da proposta deve constar a identificação do concorrente, 
nomeadamente o seu nome, morada, contacto telefónico, endereço de correio eletrónico, 
devendo ser acompanhada de cópia do respetivo documento de identificação (BI/NIF ou CC). 
3. O envelope deverá ser entregue pessoalmente na morada indicada abaixo ou enviado por 
correio para: Município de S. Pedro do Sul, Largo de Camões, 3660-436 S. Pedro do Sul. 4. 
As propostas deverão ser entregues no prazo de 30 dias a contar da publicitação do concurso. 
Artigo 7º - Júri: 1. A seleção das propostas vencedoras estará a cargo de um júri constituída 
por 5 pessoas ligadas ao concelho de S. Pedro do Sul. 2. Composição do Júri: - 2 Vereadores 
da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul; - 2 Técnicos da Câmara Municipal de S. Pedro do 
Sul; - 1 Professor do Ensino Secundário do Concelho, com formação na área de desenho; 3. 
Compete ao Júri abrir as propostas recebidas, verificar da conformidade das propostas com os 
requisitos do concurso, avaliar os trabalhos aceites e a escolha do melhor trabalho. 4. A 
metodologia de avaliação dos trabalhos será determinada pelo júri, devendo ser levados em 
consideração os seguintes critérios: - Criatividade, qualidade e adequação do tema; - 
Originalidade; - Identificação com o concelho, termas, água, natureza e serra; - Viabilidade de 
utilização para o fim a que se destina; - Legibilidade e boa visibilidade em ambiente digital; - 
Boa capacidade de reprodução gráfica; - Facilidade na redução/ampliação de formatos. 5. As 
deliberações do júri serão tomadas por maioria simples de votos e não serão aceites 
abstenções. 6. As deliberações do júri são soberanas e definitivas não podendo haver qualquer 
tipo de recurso. 7. Compete ao júri excluir as propostas que não se encontrem em 
conformidade com o regulamento do concurso. 8. Sem prejuízo da atribuição do prémio do 
concurso, caso nenhum dos trabalhos apresentados preencha requisitos mínimos de qualidade 
e usabilidade, o júri poderá não adotar nenhum trabalho vencedor. Artigo 8º - Prémios: 1. Este 
concurso concederá um prémio para o logótipo vencedor, constituído por um kit oferta 
Termalistur. 2. Será entregue a todos os concorrentes admitidos a concurso um diploma de 
participação no mesmo. 3. Em caso de manifesta falta de qualidade dos trabalhos 
apresentados a concurso, o júri reserva-se o direito de não atribuir, na totalidade ou em parte, 
o(s) prémio(s)/diplomas referidos anteriormente. Artigo 9º - Direitos de Propriedade: 1. O 
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Município de S. Pedro do Sul ficará proprietário do trabalho premiado. 2. Os concorrentes, ao 
entregar as suas propostas a concurso, renunciam aos seus direitos de propriedade intelectual, 
que passam a pertencer ao Município de S. Pedro do Sul. 3. Ao logótipo vencedor, caso seja 
adotado como símbolo do Município, será dado o uso que a Câmara Municipal de S. Pedro do 
Sul entender conveniente. 4. As propostas não admitidas a concurso poderão ser devolvidas 
aos seus autores, mediante pedido expresso e por escrito, no prazo de 15 dias úteis após 
receção do pedido de devolução. 5. Os trabalhos não reclamados ficarão arquivados no 
Município. 4 Artigo 10º - Publicitação dos resultados: 1. O resultado do concurso será 
publicitado no site do Município de S. Pedro do Sul e divulgado no dia 14 de novembro de 
2014. 2. O concorrente premiado será contatado através de correio eletrónico e/ou contacto 
telefónico. 3. Os restantes concorrentes serão informados do resultado por correio eletrónico. 
Artigo 11º - Disposições Finais: 1. Todas as propostas de logótipo deverão ser inéditas e 
originais e deverão ser criações dos próprios concorrentes, sem nunca terem sido divulgados a 
nível nacional ou internacional. 2. Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da 
aplicação deste regulamento serão esclarecidas e resolvidas pela Câmara Municipal de S. 
Pedro do Sul.”. Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, concordar 
com a alteração da alínea d) do art.º 4º do Regulamento em causa, proposta pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, que passa a ter a seguinte redação: “Deverá conter a frase 
“São Pedro do Sul – Capital do Termalismo”.”.--------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 12 horas e 10 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, Teresa Maria Ferreira de 
Almeida, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral. ----------------------------------------  
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