
Ata de 23-06-2015  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

63  

 

Fls. 63   

Livro nº 49          

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, reuniu ordinariamente no 

edifício do Salão Paroquial da freguesia de Valadares, 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: Esteve presente a munícipe Irene Esteves Nunes Santos de 

Sousa, a fim de tratar do assunto relacionado com os danos provocados no telhado da sua 

moradia pelos veículos da firma “Avicasal”, tendo aquela munícipe começado por descrever 

todo o historial de ocorrências de danos sofridos, mencionando ainda que estaria por pagar ao 

empreiteiro que fez a reparação, o montante respeitante ao imposto sobre o valor 

acrescentado. Feito o enquadramento da situação pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e 

pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, e não obstante se tratar duma questão entre 

particulares, foi pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal manifestada a sua disponibilidade, à 

semelhança do que já tinha feito no passado, para mediar a situação, contactando os 

responsáveis da empresa para resolução deste assunto. ------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Assistiram-se neste ponto às seguintes 

intervenções: Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo: Solicitou novamente 

informação sobre a situação das contas da Associação “São Pedro + Comércio”, pois ainda 

não lhe tinham sido enviadas; depois mencionou que estando a presente reunião a decorrer no 

Salão Paroquial, espaço que servia também como capela mortuária, não era dignificante fazer-

se a reunião num espaço destes, e tal devia-se ao facto de ter havido uma quebra de 

compromisso por parte da Câmara Municipal com a Cooperativa “Mimos”, Centro Social e 

Junta de Freguesia quanto à construção da sede desta última, fazendo por isso apelo para que 

a situação voltasse a ser equacionada e a Junta de Freguesia voltasse a ter uma sede condigna. 

Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho: Relativamente às 

contas da “São Pedro + Comércio” informou que já estavam fechadas as do ano 2013 e em 

relação ao ano 2014 estava a regularizar-se a situação do novo número de contribuinte, para 

se poderem concluir: tendo o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo 

mencionado que esta informação contrariava as explicações anteriores, a Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho afirmou que não, antes as complementava, 

sendo que não tinha mencionado ainda este pormenor para preservação do TOC, o qual 

acabou, porém, por não resolver o problema que só tinha sido desbloqueado com a sua 

intervenção pessoal. Após, o Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que a Junta de 

Freguesia de Valadares tinha sede, que até tinha tido comparticipação do Estado e que tinha 
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entretanto sido destruída para construção de Lar de Idosos, que se poderia ter ponderado 

construir noutro lado, sem destruir o investimento feito. Para além disso, a Câmara Municipal 

cedeu gratuitamente edifício à “Cooperativa Mimos”, no qual a Junta de Freguesia estava 

instalada, também gratuitamente, tendo por isso as condições necessárias para trabalhar, 

referindo ainda desconhecer a existência de qualquer compromisso escrito respeitante à 

construção de nova sede. Interveio então o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia 

Azevedo dizendo existir uma deliberação da Câmara Municipal a assumir o compromisso 

aludido, no que foi secundado pelo Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte que também 

o afirmou e reiterou que a decisão de avançar com a construção de nova sede da Junta de 

Freguesia devia ser da Junta de Freguesia e não da Câmara Municipal, tendo o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal respondido que a Junta de Freguesia podia ter, à semelhança de todas as 

outras, interesse na construção de novas sedes, mas que não tendo o dinheiro para tal, não 

podia assumir aquelas obras e a Câmara Municipal ter que as pagar, sendo ainda que 

considerava existirem outras obras mais prioritárias para o concelho. -------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 278/15 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 15 DE JUNHO DE 2015: ----------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião referida em 

epígrafe, com dispensa da sua leitura, em virtude do texto da mesma haver sido distribuído 

por todos os membros do Executivo, corrigindo o título das deliberações nºs 261/15 a 265/15, 

no sentido dos processos em causa serem todos do ano de 2014 e não do ano de 2015 e a data 

das Festas Populares de Pinho, que são de 30 de julho a 04 de agosto e não de 30 de junho a 

04 de agosto, como por lapso se mencionou. ------------------------------------------------------------  

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 279/15 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 19 DE 

JUNHO DE 2015: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos 

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

- Operações Orçamentais: 304.446,15€ (trezentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis 

euros e quinze cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  

- Operações não Orçamentais: 394.002,13€ (trezentos e noventa e quatro mil, dois euros e 

treze cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 280/15 - 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 12 a 19 de junho de 2015, constantes da relação elaborada pela 

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

indica: em 617.646,36€ (seiscentos e dezassete mil, seiscentos e quarenta e seis euros e trinta 

e seis cêntimos) de operações orçamentais e em 40.314,91€ (quarenta mil, trezentos e catorze 

euros e noventa e um cêntimos) de operações de tesouraria a qual se dispensa de ser transcrita, 
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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 15 

a 22 de junho de 2015, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: -------------   

REQUERENTE RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

Clube de Cultura e 

Desporto de 

Bordonhos 

Rua da Igreja, nº. 280 - 

Bordonhos 

Licenciamento para Instalação e Funcionamento 

de Recinto Improvisado e Exercício de 

Divertimentos Públicos e de Atividades de 

Carácter Desportivo - Arraial Popular - Ar Livre 

(Espaço Público) 

Largo da Igreja - Bordonhos 

União Desportiva e 

Cultural de Pinho 
Rua Principal - Pinho SPS 

Licenciamento para Instalação e Funcionamento 

de Recinto Improvisado e Exercício de 

Divertimentos Públicos e de Atividades de 
Carácter Desportivo - Arraial Popular - Ar Livre 

(Espaço Público) 

Adro da Igreja - Pinho SPS 

José Carlos de 

Almeida Correia 

Rua da Poça de Ali, nº. 8, 

Pesos - Sul 

Licenciamento Para Instalação e Funcionamento 

de Recinto Improvisado e Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Atividades de 

Carácter Desportivo - Arraial Popular - Ar Livre 

(Espaço Público) 

Campo de Futebol, Pesos -     - Sul 

Jorge de Almeida 

Rocha 

Rua das Almas, nº. 65, 

Pesos - Sul 

Licenciamento para Instalação e Funcionamento 

de Recinto Improvisado e Exercício de 

Divertimentos Públicos e de Atividades de Caráter 
Desportivo - Arraial Popular - Ar Livre (Espaço 

Público) 

Campo de Futebol, Pesos -     - Sul 

Clube de Cultura e 
Desporto de 

Bordonhos 

Rua da Igreja, nº. 280 - 

Bordonhos 

Licenciamento para o Exercício de Divertimentos 
Públicos e de Atividades de Caráter Desportivo - 

Procissão de São João - Ar Livre (Espaço Público) 

Trajeto: Com Inicio na Igreja 
Paroquial, Rua da Igreja, Cruzeiro, 

Regresso à Igreja Paroquial 

José Carlos de 
Almeida Correia 

Rua Poça de Ali, nº. 28, 
Pesos -Sul 

Licenciamento para o Exercício de Divertimentos 

Públicos e Atividades de Caráter Desportivo - 
Procissão de São Pedro - Ar Livre(Espaço 

Público) 

Trajeto: Com Início na capela de 

Pesos, Rua da Azenha, Rua da 
Banqueira, Rua da Azenha, Capela 

de Pesos  

Fábrica da Igreja 
Paroquial de São 

Pedro do Sul 

São Pedro do Sul 
Licenciamento para o Exercício de Divertimentos 
Públicos e de Atividades de Carácter Desportivo - 

Festa da Catequese - Ar Livre (Espaço Público) 

Lenteiro do Rio - São Pedro do Sul 

António Fernandes 

Pereira 

Rua das Quintinhas, nº. 846 

- Pedrógão Grande 

Licenciamento Para Instalação e Funcionamento 

de Recinto Itinerante - Pista de Carrinhos de 
Choque - Ar Livre (Espaço Público) 

Festas da Cidade, Largo da Cerca - 

São Pedro do Sul 

António Fernandes 

Pereira 

Rua das Quintinhas, nº. 846 

- Pedrógão Grande 

Licenciamento Para Exercício de Divertimentos 

Públicos e de Atividades de Caráter Desportivo - 
Festas da Cidade - Ar Livre (Espaço Público) 

Festas da Cidade, Largo da Cerca - 

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 15 a 22 de junho de 2015, constantes da seguinte relação elaborada por aquela 

Secção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nº PROCESSO REQUERENTE LOCAL DA OBRA TIPO DE PEDIDO TIPO DE OBRA 

 01/1977/19/0  Carlos Manuel Pereira Oliveira  Burgueta - Santa Cruz da Trapa Prorrogação de prazo Aviário 

 01/2012/51/0  Adália da Rocha Figueiredo  Vale de Macieira - Vila Maior 
Projecto de 
especialidades 

Habitação 

 01/2015/13/0 
 Manuel Cardoso Varanda 
Ferreira 

 Pindelo dos Milagres 
Projecto de 
especialidades 

Habitação 

 01/2015/25/0 
 Vítor Miguel Martins da Silva 

Dias 
 Outeiro de Mourel - Carvalhais Projeto de arquitetura Habitação 

 01/1990/213/0 
 Francisco, Delfim & Henrique, 

Lda. 

 Rompecilha - São Martinho das 

Moitas 

Projecto de 

especialidades 

Estabelecimento de 

bebidas/restauração 

 01/1995/385/0  Associação Cultural de Drizes 
 Rua da Associação - V. da Nazaré 
- Drizes - São Pedro do Sul 

Declaração Sede social 

 01/1990/213/0  Francisco, Delfim & Henrique,  Rompecilha - São Martinho das Exposições Estabelecimento de 
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Lda. Moitas bebidas/restauração 

 01/2013/37/0 
 Cristina & Camilo - Avicultura, 

Lda. 

 Lugar caboucos, 59 - Pindelo dos 

Milagres 
Declaração Aviário 

 01/1974/280/0  Gentil Ferreira de Paiva  Adopisco - Sul 
Ocupação via publica 

p/ obras 
Andaimes 

 01/1997/316/0 
 Tiago Filipe Rodrigues de 
Almeida 

 Vila Nova -Santa Cruz da Trapa Averbamentos Oficinas 

 05/2011/2/0 
 Sérgio Filipe Mendes Ferreira 

Martins 

 Rua Massarocas - São Pedro do 

Sul 
Declaração 

Edifício de Apoio à 

Gestão Florestal 

 10/2015/41/0 
 Carlos Augusto de Oliveira 

Sancho 
 Adopisco - Sul Certidão de utilização Certidão 

 10/2015/42/0  Fernando Aires Oliveira  Covelo - Valadares 
Certidão de 

compropriedade 

Certidão 

Compropriedade 

 11/1999/296/0  Carvalhas & Carvalhas, Lda.  Rua 25 de Abril - S. Pedro do Sul 
Cancelamento de 
processo 

Toldo 

 11/2013/5/0 

 Sociedade Familiar de 

Atividades Veterinárias do 
Vouga, Lda. 

 Avenida Dr. Sá Carneiro - S. Pedro 

do Sul 

Cancelamento de 

processo 
Placa 

 17/2014/31/0 
 Cabeça de Casal da Herança de 

Bernardino de Matos 
 Santa Cruz Trapa Reclamação Edifício em ruínas 

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 15 a 22 de junho de 2015, constantes da seguinte 

relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------------------  
Nº PROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.02.16 João Félix de Figueiredo 
Renovação de travessia da via pública 

com canos 
Sacados - São Félix 

18.02.16 Joaquina Maria de Almeida Correia 
Renovação de travessia da via pública 

com canos 
Freixo - Serrazes 

18.02.16 Eleutério Francisco Lasca 
Renovação de travessia da via pública 

com canos 
Regada - Vila Maior 

18.02.16 Rui Manuel de Almeida Lopes Pego 
Renovação de travessia da via pública 
com canos 

Termas - São Pedro do Sul 

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

18.03.09 Sílvio Luís Pereira de Almeida 
Renovação de licença de colocação de 
pedra de cabeceira 

Cemitério Municipal da Pedreira 

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

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

18.02.16 Vitor Manuel Rodrigues Marques Travessia da via pública com canos Covelas - Serrazes 

18.03.10 
Maria Sacramento Nogueira de Almeida 

Pinto 

Renovação de licença de reserva de 

sepultura 
Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.10 Margarida dos Santos 
Renovação de licença de reserva de 

sepultura 
Cemitério Municipal da Cidade 

18.02.16 Alberto de Lima 
Renovação de travessia da via pública 

com canos 
Carvalhais 

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

Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 15 a 22 de junho de 2015: Licenças de Festa 

(05), Licença de Espetáculos na Via Pública (03), Licença de Recintos Itinerantes (01), 

Aluguer de Palcos e Quermesses (02), Diversos (Certidões / Declarações, etc.) (01) e 

Execuções Fiscais (16); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 15 a 22 de junho de 

2015: Licenças de Utilização (01) e Ocupação do Espaço Público (01); Na Secção de Obras e 

Serviços Urbanos, no período de 15 a 22 de junho de 2015: Concessão/Renovação de lugares 

nas Feiras Nova, Velha e Termas (03, Travessia/Ocupação Via Pública com Canos (04) e 

Licenças de Cemitério (03). --------------------------------------------------------------------------------    

6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16 de junho, que 

autorizou a isenção do pagamento de taxa de ocupação da via pública ao Clube de Cultura e 
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Desporto de Bordonhos, para a realização de procissão em honra de S. João, que teve lugar na 

Rua da Igreja - Bordonhos no dia 21 de junho. ----------------------------------------------------------  

7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16 de junho, que 

autorizou a cedência de transporte, a título gratuito, à Associação de Pais e Encarregados de 

Educação de S. Pedro do Sul, para deslocação das equipas de infantis masculino e feminino 

de Andebol a Leiria no dia 18 de junho, para participação no Encontro Nacional de Andebol 

que teve lugar nos dias 19 a 21 de junho. -----------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 281/15 - DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MEMORIAL A DAVID 

DE ALMEIDA: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente comunicação da empresa “Hidrocentrais Reunidas, S.A.”, registada com o n.º 

12354, de 18 de junho, respeitante ao assunto em título e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar a doação ao 

Município, pela referida empresa, de Memorial a David de Almeida, agradecendo-se e 

enaltecendo a responsabilidade social desta empresa. --------------------------------------------------  

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 282/15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 

REFERENTES A EXERCÍCIO DE 2014: ------------------------------------------------------------  

Foi presente o documento referido em epígrafe, constituído por 57 folhas, o qual se dispensa 

ser transcrito na presente ata, depois de ter sido rubricado por todos os membros do executivo, 

ficando a constituir o seu Anexo II, tendo a Câmara Municipal deliberado, 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, Dr.ª 

Alda Catarina Sequeira Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes Duarte) aprová-lo, submetendo-

o à necessária aprovação da Assembleia Municipal, sendo que se assistiram neste ponto às 

seguintes intervenções: Sr.ª Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues: solicitou que 

lhe fosse enviada cópia do relatório do ROC da Termalistur sobre as contas, tendo o Sr. 

Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço dito que o iria fazer. Referiu ainda a mesma 

Vereadora que a preocupava a falta de investimento e consequente falta de emprego, dizendo 

que tinha que se apostar no desenvolvimento económico do concelho e promover políticas de 

médio e longo alcance para atração de jovens, dando como bom exemplo o que estava a ser 

feito por Tondela. Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço: Começou por referir que 

a redução da dívida tinha um impacto enorme na economia local, sendo mesmo que a redução 

do prazo de pagamento aos fornecedores constituía uma enorme ajuda para os fornecedores 

locais, pois para muitos deles o Município constituía uma grande percentagem das suas 

vendas; mencionou ainda não se ter verificado qualquer quebra na afluência às Termas, apesar 

das de Chaves já estarem em funcionamento e bem assim deu como exemplo o próximo fim-

de-semana em que, pela realização de várias iniciativas, se iria ter uma taxa de ocupação, nos 

hoteleiros das Termas, quase a 100%. Sr. Presidente da Câmara Municipal: Começou por 

referir que concordava com a necessidade de apoiar o investimento económico para o 

concelho e nesse sentido, não obstante ter tido que abandonar a ideia de criação de um pólo 

industrial em Pindelo dos Milagres, por não ter sido viabilizado pelos serviços florestais, 
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tinham sido encetado contactos com a SICORNETE para divisão, em lotes mais pequenos, 

dos 7.000 m2 não utilizados por aquela empresa e bem assim se tinha já começado a fazer o 

levantamento dos terrenos necessários para ampliação do Parque Industrial do Alto do Barro. 

Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte: Relativamente ao sublinhado feito quanto à 

redução da dívida, afirmou que embora não gostasse de falar no passado, tinha que afirmar 

que o executivo anterior também já vinha reduzindo gradualmente a dívida, com a diferença 

que simultaneamente também realizava muitas obras, algumas delas emblemáticas como a do 

Centro Escolar ou a da requalificação urbana. Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal afirmou que era uma realidade inquestionável a redução da dívida em 4 milhões de 

euros; quanto à realização de obras no mandato anterior, referiu que na altura existia quadro 

comunitário de apoio, ao contrário de hoje, sendo ainda que perspetivando-se o novo quadro 

comunitário, estava já preparado o lançamento de obra no valor de 4 milhões de euros, em 

conjunto com a Câmara Municipal de Vouzela, a qual iria resolver muitos problemas de 

saneamento e bem assim mencionou que ainda tinha conseguido incluir uma obra no anterior 

QCA. Passou depois a palavra para o Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, que 

disse que o executivo anterior, quando chegou à Câmara Municipal, tinha encontrado em 

2000 uma dívida de 10 milhões de euros e quando saiu tinha deixado dívida de 25 milhões de 

euros. Depois quanto aos fundos comunitários disse que tendo o executivo anterior ido buscar 

comparticipações de 10 milhões de euros em 12 anos, com comparticipação de 85%, o que 

significava que apenas gastou o município 15%, não se percebia porque é que tinha sido feita 

uma obra de envergadura como a do balneário, de cerca de 8 milhões de euros, sem ter ido 

buscar 1 cêntimo de fundos comunitários, dando como comparação diversos exemplos de 

comparticipações conseguidas pelo atual executivo em ano e meio. Em resposta, o Sr. 

Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte disse que a obra do balneário foi necessária realizar 

com urgência, pois corria-se o risco do mesmo ser fechado pelas autoridades da saúde, tendo-

se que enaltecer a coragem e determinação do executivo anterior ter começado aquela obra, 

apesar da ausência de comparticipações. Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia 

Azevedo: Afirmou não gostar de falar no passado, pois o que interessava era planear o futuro, 

apostando na captação de investimento e na fixação da população no concelho, dizendo que 

mesmo em tempo de crise era possível, como noutros concelhos, atrair indústria ou aumentar 

o número de empresas, promovendo uma política de proatividade junto de associações 

industriais, etc., com carteira de projetos de investimento e de infraestruturas que este 

executivo não possui, afirmando ainda que em sua opinião a falta de investimento provocou 

que o concelho tenha ficado mais pobre. Em resposta, o Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel 

Mouro Lourenço disse que estando em discussão as contas consolidadas, lhe parecia 

estratégia ir buscar outros assuntos para não reconhecer os excelentes resultados 

demonstrados. Depois, disse ainda que estavam programados diversos investimentos privados 

que a seu tempo irão ser conhecidos, sendo que a Câmara Municipal tinha também como 

estratégia apoiar as pessoas que querem criar o seu próprio emprego. -------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 283/15 - AQUISIÇÃO DO TERRENO "CASTRO DO BANHO": --  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a aquisição do imóvel 

referido em epígrafe, devidamente identificado no relatório de avaliação elaborado pela 

Comissão Municipal nomeada para o efeito constante do registo MyDoc n.º 8289, pelo valor 
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de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos euros), condicionando-se esta aquisição à 

existência de fundos disponíveis e ao necessário reforço orçamental. Deverá ainda o vendedor 

diligenciar junto da Direção-Geral do Património Cultural o exercício do direito de 

preferência por parte desta entidade, por se tratar de património classificado. ---------------------  

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

 

DIVISÃO TERMAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 284/15 - TELAS FINAIS DO PROJETO DO PÓLO DE 

CRIATIVIDADE, DE COSMÉTICA E BEM ESTAR DAS TERMAS DE S. PEDRO 

DO SUL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente informação do Chefe da Divisão Termal, registada sob o n.º 8139, de 16 de 

junho, respeitante à conclusão da obra referida em epígrafe e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, 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, Dr.ª Alda Catarina 

Sequeira Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes Duarte), aprovar as telas finais do referido 

projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 

DELIBERAÇÃO N.º 285/15 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PROC.º 2015/18.04.09/103): --------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica Superior de Ação 

Social, registada com o n.º 7801 de 09 de junho, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 

sentido de isentar a munícipe em causa do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos da 

sua habitação sita na Rua Principal, n.º 82 - Sequeiros, freguesia de S. Martinho das Moitas, 

face ao contexto socioeconómico da mesma. ------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 286/15 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DOS 

RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO (PROC.º 2015/18.02.03/2849): --  

Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica Superior de Ação 

Social, registada com o n.º 7820 de 09 de junho, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 

sentido de indeferir o pedido de isenção do pagamento dos ramais de ligação de água e 

saneamento à munícipe em causa, devendo esta assumir o pagamento a que houver --- 3 lugar.  

 

DELIBERAÇÃO N.º 287/15 - EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA AV. SÁ CARNEIRO 

À E.N. 227 - ATRASO DOS TRABALHOS - APLICAÇÃO DE SANÇÃO 

PECUNIÁRIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 votos a favor (dos Srs. Presidente da 

Câmara Municipal e Vereadores Dr. Francisco José de Matos, Dr.ª Teresa Cristina 
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Castanheira de Almeida Sobrinho e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço) e 3 abstenções (dos 

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

Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes Duarte) e analisada que foi a exposição apresentada pela 

firme empreiteira, concordar com a informação técnica produzida a respeito, constante do 

“movimento 3” do registo MyDoc n.º 10431 que aqui se dá por integralmente reproduzida, 

assim aplicando sanção pecuniária no valor de 19.373,16€ (dezanove mil, trezentos e setenta e 

três euros e dezasseis cêntimos). O Sr. Presidente da Câmara Municipal declarou considerar 

estranho ter sido questionado tantas vezes pelos vereadores da oposição sobre o atraso na 

execução da obra em causa e agora, perante a possibilidade de aplicar sanção pelo atraso, se 

tinham abstido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 288/15 - PROPOSTA DE APOIO SOCIAL NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "FÉRIAS DESPORTIVAS 2015": --------------------------------------------------  

Foi presente a proposta da técnica Isabel Costa (registo MyDoc n.º 7881, de 12 de junho) 

para, no âmbito das férias desportivas 2015, se considerarem reservadas seis a oito vagas para 

crianças, cujas famílias, pela sua condição socioeconómica, não tenham condições para 

assegurar o pagamento semanal, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade e à 

semelhança do ano anterior, concordar com o proposto, assim facultando a essas crianças a 

sua participação a título gratuito no programa em causa. ----------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 289/15 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL PARA A REALIZAÇÃO DE 

ESTÁGIOS DAS SELEÇÕES NACIONAIS JUNIORES EM S. PEDRO DO SUL: --------  

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

conceder o apoio logístico solicitado pela Federação de Andebol de Portugal, para realização 

da iniciativa em causa a ter lugar nos dias 08 a 11 de julho, 14 a 18 de julho e 01 a 06 de 

agosto, mediante a cedência gratuita das instalações do Complexo Desportivo Municipal, bem 

como do transporte das Seleções Nacionais de Juniores, da estação de Aveiro para o local de 

concentração nas Termas e do transporte para os treinos no Complexo Desportivo Municipal. -  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 290/15 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE LOUÇAS DE COZINHA 

APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO "A TILEIRA - ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA DESPORTIVA E CULTURAL DE LOUROSA": -----------------------------  

Foi presente o pedido referido em epígrafe (registo MyDoc n.º 10788, de 25/05/2015), tendo a 

Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência de 2 tachos de 32 e 125 

litros, 2 panelas grandes, 50 talheres completos, 50 pratos de sopa, 50 pratos rasos e 3 

travessas inox à associação em causa, provenientes das escolas que se encontram desativadas, 

para utilização nas diversas atividades a realizar ao longo do ano.  
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Nota: A Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho declarou não 

intervir na discussão e votação da presente deliberação por integrar os órgãos sociais da 

Associação em causa.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 291/15 - PEDIDO DE SUBSÍDIO E TRANSPORTE PARA A 

REALIZAÇÃO DA 15ª GYMNAESTRADA MUNDIAL DE 2015, APRESENTADO 

PELA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE S. PEDRO DO 

SUL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

conceder subsídio de 1.000,00€ (mil euros) à Associação de Educação Física e Desporto, 

condicionado à existência de fundos disponíveis para o efeito, para apoio à participação no 

evento em causa, a ter lugar nos dias 11 a 19 de julho na cidade de Helsínquia - Finlândia. -----  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 292/15 - PEDIDO DE SUBSÍDIO E APOIO LOGÍSTICO PARA 

A REALIZAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO FESTIVAL NACIONAL DE GINÁSTICA, 

APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE 

S. PEDRO DO SUL: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

conceder o apoio logístico solicitado pela Associação de Educação Física e Desporto, para 

realização do evento em causa a ter lugar no próximo dia 28 de junho, incluindo a cedência 

gratuita das instalações do Complexo Desportivo Municipal, cedência esta condicionada à não 

cobrança de entradas para assistir à iniciativa em referência. -----------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 293/15 - PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DE PROVA DE 

PERÍCIA AUTOMÓVEL EM S. PEDRO DO SUL, APRESENTADA PELO SLALOM 

CLUBE DE PORTUGAL: --------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o pedido referido em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

unanimidade, conceder apoio financeiro ao Slalom Clube de Portugal no valor de 1.500,00€ 

(mil e quinhentos euros), condicionado à existência de fundos disponíveis e à aceitação por 

parte da federação desta proposta do Município, sendo que em caso afirmativo também se 

concede o apoio logístico solicitado para realização do evento em causa nos dias 04 e 05 de 

outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

DELIBERAÇÃO N.º 294/15 - PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO GRATUITA NO 

PROGRAMA "ANIMAR AS FÉRIAS" (PROC.º 2015/10.04.01/1): ----------------------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica Superior de Ação 

Social, registada com o n.º 8310 de 18 de junho, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 

sentido de conceder à criança em causa a participação gratuita no programa “Animar as 

Férias”, face ao contexto socioeconómico do agregado familiar. -------------------------------------  

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

  


