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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPA L DE SÃO 
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 201 5 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 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 30 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Não esteve qualquer público presente.-------------------------------- 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Assistiram-se neste período às seguintes 
intervenções: Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo: Em nome dos 
Vereadores eleitos pelo PSD, desejou um Bom Natal a todos os Sampedrenses e desejou que 
em 2016 a atividade da Câmara Municipal fosse mais profícua e eficaz. O Sr. Presidente da 
Câmara Municipal considerou que essa atividade já tinha sido profícua e eficaz em 2015 e 
formulou também os votos de Boas Festas que, referiu, tinha planeado fazer no final da 
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º 512/15 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 09 DE DEZEMBRO 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.---------------------------------------------------------------------- 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 513/15 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARI A DO DIA 18 DE 
DEZEMBRO 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: 488.985,11€ (Quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e oitenta 
e cinco euros e onze cêntimos).  
- Operações não Orçamentais: 383.032,79€ (Trezentos e oitenta e três mil trinta e dois euros e 
setenta e nove cêntimos). 
 
DELIBERAÇÃO N.º 514/15 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO: --------------------------------------- ----------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:---------------------------------------- 
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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 7 a 18 de dezembro de 2015, constantes da relação elaborada pela 
Secção de Contabilidade, constituída por 3 folhas, a qual importa da forma que a seguir se 
indica: em 689.510,14€ (Seiscentos e oitenta e nove mil quinhentos e dez euros e catorze 
cêntimos) de operações orçamentais e em 78.164,43€ (Setenta e oito mil cento e sessenta e 
quatro euros e quarenta e três 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 09 
a 21 de dezembro de 2015, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: -------- 
NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

GTT.SPS - Grupo Todo o 
Terreno São Pedro do Sul 

Rua Principal, nº. 151, Burgueta, 
Picoto - Baiões 

Licenciamento para a Realização de 
Provas Desportivas - 12º Passeio 
Turístico Todo o Terreno de Natal 

Passagem por várias 
freguesias do 
concelho 

Associação Cultural de Drizes 
Bairro da Nazaré, Drizes - Várzea 
SPS 

Licenciamento para Recinto de 
Diversão Provisória para o Evento 
“Christmas Party” 

Salão da Associação - 
Largo da Nazaré, 
Drizes, Várzea SPS 

Grémio Solar - Bar e Atividades 
Culturais, Unipessoal, Lda. 

Praça Solar da lapa - São Pedro do 
Sul 

Licenciamento para Recinto de 
Diversão Provisória para o Evento 
“Lafões Xmas Party” 

Edifício da Antiga 
Adega de Lafões - 
Várzea SPS 

Grémio Solar - Bar e Atividades 
Culturais, Unipessoal, Lda. 

Praça do Solar da Lapa - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento para Realização de 
Provas Desportivas - Prova Desportiva 
Automóvel “Perícia de S. Pedro do Sul” 

Avenida Dr. Sá 
Carneiro - 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 09 a 21 de dezembro de 2015, constantes da seguinte relação elaborada por aquela 
Secção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nº PROCº REQUERENTE LOCAL DA OBRA TIPO PEDIDO TIPO OBRA 

01/2015/42/0  Maria Isabel Veloso Faustino 
 Rua de São José - São Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Projeto de arquitetura Habitação 

01/2015/55/0  José Ricardo de Sousa Lima 
 Cotães - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Licença de Obras Habitação 

01/2015/56/0  Vítor Manuel Moreira Almeida 
 Galifães - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Licença de Obras Habitação 

01/1990/15/0 
 Graciosa Fátima Rodrigues 
Fonseca Regada 

 Aldeia - Vila Maior Segunda via Aviário 

01/2012/41/0  André Filipe da Rocha Peixeiro  Rua da Moita - Sobral - Sobral - Pinho 
Prorrogação licença 
de obras 

Habitação 

01/2015/59/0  Rancho Folclórico de Pinho  Passos, 2 - Pinho Licença de Obras Polidesportivo 

01/2015/33/0  Hilário Rodrigues Mota  Preguinho - Valadares 
Emissão de alvará de 
licença de obras 

Arrumos 

01/1993/42/0 
 José Carlos Almeida Marques 
Peixoto 

 Paredes - União das freguesias de Santa 
Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Fotocópias Fotocópias 

10/2015/77/0 
 Oasipor - Importação e 
Exportações, SA 

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

Certidão Certidão 

10/2015/79/0 
 João Francisco de Almeida 
Rodrigues, na qualidade de cabeça 
de casal da herança de Custódio 

 Mosteirinho - Pinho 
Certidão de 
compropriedade 

Certidão 
Compropriedade 
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Alexandre Rodrigues 

10/2015/80/0 

 João Francisco de Almeida 
Rodrigues, na qualidade de cabeça 
de casal da herança de Custódio 
Alexandre Rodrigues 

 Amieiros - Pinho 
Certidão de 
compropriedade 

Certidão 
Compropriedade 

10/2015/81/0 

 João Francisco de Almeida 
Rodrigues, na qualidade de cabeça 
de casal da herança de Custódio 
Alexandre Rodrigues 

 Mosteirinho - Pinho 
Certidão de 
compropriedade 

Certidão 
Compropriedade 

10/2015/82/0  Alexandre Manuel Rodrigues 
 Rua São Vicente de Paula - São Pedro do 
Sul - União das freguesias de São Pedro 
do Sul, Várzea e Baiões 

Certidão Certidão 

11/2007/4/0 
 Café Snack-Bar de Luciana Maria 
Cardoso Marques Fernandes 

 Valadares - Valadares 
Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2015/5/0  Mónique de Sousa Almeida 
 Avenida do Corpo de Deus - Barrios - 
União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2008/1/0  Somitel-Telecomunicações, S.A. 

 Rua 25 de Abril, 77 - Rés do Chão-
Frente - S. Pedro do Sul - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2002/11/0 
 Isabel da Conceição Pinto 
Oliveira 

 Rua 25 de Abril - S. Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2003/18/0  Maria Eugénia Correia de Paiva 
 Rua Serpa Pinto, 852 - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/1999/137/0 
 Esmeralda Casais - Mediação de 
Seguros, Lda. 

 Rua 25 de Abril, 56 - S. Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

 11/1999/164/0  Guimarães & Guimarães Lda 
 Rua de Camões - S. Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/1999/264/0  David Almeida Gomes 
 Rua de Camões - S. Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/1999/14/0  CCAM de Lafões 
 Calvário - União das freguesias de Santa 
Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2010/8/0  Maria Glória Pedroto Rodrigues 
 Avenida Dr. Sá Carneiro - S. Pedro do 
Sul - União das freguesias de São Pedro 
do Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/1999/138/0 
 António Carvalho de Almeida 
Casais 

 Rua 25 de Abril, 56 - S. Pedro do Sul - 
União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2006/13/0  Bijuabikinha, Lda 
 Termas de S. Pedro do Sul - Termas de 
S. Pedro do Sul - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2005/13/0 
 Exploroscopio - Atividades 
Turísticas, Unipessoal, Lda. 

 Termas de S. Pedro do Sul - Termas de 
S. Pedro do Sul - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2005/10/0 
 Exploroscopio - Atividades 
Turísticas, Unipessoal, Lda. 

 Beirós - Serrazes 
Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

11/2005/11/0 
 Exploroscopio - Atividades 
Turísticas, Unipessoal, Lda. 

 Beirós - Serrazes 
Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

12/2007/2/0  Bijuabikinha, Lda 
 Termas de S. Pedro do Sul - Termas de 
S. Pedro do Sul - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

18/2015/33/0  Artur Oliveira do Vale  Rio de Mel - Pindelo dos Milagres Exposições Muro 
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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 09 a 21 de dezembro de 2015, constantes da 
seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------- 
NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

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

Termas - São Pedro do Sul 

18.03.04 Agência Funerária Sampedrense, Lda. Inumação do cadáver 
Cemitério Municipal da 
Pedreira 

18.03.04 Funerária Loureiro de Lafões Inumação do cadáver 
Cemitério Municipal da 
Cidade 

18.03.10 
Maria Sacramento Nogueira de 
Almeida Pinto 

Renovação de licença de reserva de sepultura 
Cemitério Municipal da 
Cidade 

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

18.02.16 José Barrocas Gomes 
Renovação de licença de ocupação da via pública 
com canos 

Negrelos - São Pedro do Sul 

18.01.01 Josefina Alexandre Fernandes Monteiro Renovação do terrado da feira Nova Bodiosa - Viseu 

18.01.01 António Soares Correia Renovação do terrado das feiras Nova e Velha Arcozelo - Gouveia 

18.01.01 José Manuel de Almeida Domingues Renovação do terrado das feiras Nova e Velha Viseu 

18.01.01 Paulo Jorge Coimbra de Sousa Renovação do terrado das feiras Nova e Velha Tondela 

18.02.16 Manuel Augusto Ferreira 
Renovação de licença de ocupação da via pública 
com canos 

Sul 

18.03.09 Fernanda de Oliveira Matos Colocação de pedra de cabeceira ou lápide tumular 
Cemitério Municipal da 
Pedreira 

18.01.01 
Maria Graciete Cardoso de Oliveira 
Marques 

Renovação do terrado das feiras Nova e Velha Fataunços 

 
5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 09 a 21 de dezembro de 2015: Licenças de 
Festa (1), Licença Especial de Ruído (1), Licença de Espetáculos na Via Pública (2), Diversos 
(Certidões / Declarações, etc.) (1), Execuções Fiscais (16), Registo de Cidadãos da União 
Europeia (3); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 09 a 21 de dezembro de 2015: 
Licenças de Construção (47 e 48), Licenças de Utilização (60 e 61; Na Secção de Obras e 
Serviços Urbanos, no período de 09 a 21 de dezembro de 2015: Concessão/Renovação de 
lugares nas Feiras Nova, Velha e Termas (50), Travessia/Ocupação Via Pública com Canos 
(8) e Licenças de Cemitério (9). --------------------------------------------------------------------------- 
   
6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de dezembro, 
que autorizou a emissão de licença especial de ruído ao “Grémio Solar - Bar e Atividades 
Culturais, Lda.”, para realização de prova de automobilismo “Perícia Especial S. Pedro do 
Sul” no dia 19/12/2015, das 10h00 às 23h00, na Av. Sá Carneiro em S. Pedro do Sul.-----------  
 
DELIBERAÇÃO N.º 515/15 - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DI RETA - 
AUTORIZAÇÃO ANUAL: --------------------------------- --------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 15 de dezembro, respeitante ao assunto em título, com o 
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seguinte teor: “Proposta - Considerando as competências que me foram delegadas, pela 
Câmara Municipal, por deliberação de 21/10/2013, para o mandato de 2013/2017, nas quais 
se inclui a estabelecida na al. bb) do nº 1 do art. 33 do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12/9; 
Considerando, também, a competência própria estabelecida na al. e) do nº 1 do art. 35 do 
referido anexo I da citada Lei; Considerando o disposto no nº 2 do artº 18 do Decreto-Lei nº 
197/99, de 8/6, bem como que a realização de obras ou reparações por administração direta, e 
consequente assunção de despesas, deve corresponder ao ano económico, proponho: - Que a 
Câmara Municipal me autorize, para o ano económico de 2016, a assumir despesas referentes 
a obras ou reparações por administração direta cujo custo, por cada intervenção, não 
ultrapasse os 149.639,37 euros.”. -------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 516/15 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DEL IBERAÇÃO N.º 
247/15, DE 15 DE JUNHO, RESPEITANTE À CEDÊNCIA DE TERRENO PARA 
QUARTEL DOS BOMBEIROS EM SÃO PEDRO DO SUL:------------------------------------ 
Foi presente comunicação da Direção do Agrupamento das Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, aceitar as razões indicadas por aquele agrupamento e assim alterar a deliberação 
referida em epígrafe, no sentido da cedência de terreno ser feita pelo período de 40 anos, 
mediante a constituição de direito de superfície, sendo que esta cedência cessará 
automaticamente ao fim de 5 anos no caso de, até lá, não ser iniciada a construção. Mais 
deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade e também de acordo com o 
solicitado pelo agrupamento, comprometer-se a diligenciar a desafetação da REN, do terreno 
em causa, bem como a proceder à deslocação, para os limites do terreno, das linhas de energia 
que atravessam a propriedade. ----------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 517/15 - PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR:---------------------------------- ------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 16 de dezembro, respeitante ao assunto em título, com o 
seguinte teor e a fim de produzir efeitos a partir do próximo dia 1 de janeiro: “Proposta - 
Tendo a Câmara Municipal, por deliberação de 21/4/2015, determinado a constituição de uma 
equipa multidisciplinar com caráter permanente, proponho: - Que a equipa multidisciplinar a 
constituir - Equipa de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social - seja integrada por todos os 
trabalhadores que, à presente data, se encontram afetos à Divisão de Cultura, Desporto e Ação 
Social; - Que seja designado para assegurar a respetiva chefia o técnico superior Rui Manuel 
Rodrigues dos Santos Almeida, chefia essa equiparada a cargo de direção intermédia, 
conforme deliberação acima referida;  - Deverá a Equipa de Educação, Cultura, Desporto e 
Ação Social: a) Assegurar a concretização dos objetivos e programas municipais na área da 
educação, promovendo a monitorização e atualização dos instrumentos de planeamento e 
estratégia na área educativa; b) Gerir os estabelecimentos de ensino de competência municipal 
e garantir o cumprimento das atribuições e competências do Município referentes aos diversos 
níveis de ensino; c) Participar e acompanhar os trabalhos da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco; d) Assegurar o sistema de transportes escolares e a política de 
ação social escolar, no cumprimento das disposições legais, regulamentares e das orientações 
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da Câmara Municipal; e) Fomentar o desenvolvimento cultural do concelho, através da 
adaptação da qualidade da oferta, cultural a públicos diferenciados; f) Promover as atividades 
e manifestações culturais na área do Município, isoladamente ou em cooperação com outras 
entidades, efetuando a gestão da utilização das infraestruturas e equipamentos culturais 
existentes; g) Garantir a prossecução dos objetivos e políticas municipais na área da ação 
social; h) Promover o planeamento social no Município, em parceria com as várias entidades 
locais, regionais e nacionais que desenvolvem programas, projetos ou ações dirigidas a 
estratos sociais desfavorecidos; i) Promover, coordenar e encaminhar ações de apoio às 
famílias, indivíduos e grupos carenciados que recorram à intervenção do Município; j) 
Participar em núcleos, grupos ou comissões de trabalho sempre que as temáticas sejam 
consideradas de interesse para o Município e referentes a políticas públicas de ação social; k) 
Propor e executar, em observância do regulamento em vigor, a política de apoio à habitação 
das populações carenciadas; l) Propor e executar a política de promoção do turismo no 
município, com o objetivo de fomentar a divulgação interna e externa das potencialidades do 
concelho e da região onde se insere; m) Programar, realizar e apoiar medidas de fomento à 
prática desportiva e à educação física, garantindo, para tal, a boa gestão dos equipamentos e 
infraestruturas desportivas; n) Promover o estabelecimento de protocolos com entidades que 
atuam na área do desporto, visando a mobilização dos estratos populacionais mais jovens para 
a prática do desporto e de estilos de vida saudável.”.--------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 518/15 - CLARIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃ O N.º 471/15 
SOBRE PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO IRS PARA 2016: ----------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, clarificar a deliberação referida em 
epígrafe, no sentido da proposta ser respeitante ao ano de 2016, como constava do respetivo 
título, assim se sanando o evidente lapso de escrita no corpo da aludida deliberação de 24 de 
novembro último, devendo dar-se conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º 519/15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO 
PRAZO PARA 2016: -------------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento das deliberações tomadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 
24/11/2015 e 30/11/2015, respetivamente, foi presente relatório de análise das propostas 
(registo Mydoc nº 16884), elaborado pelo Chefe da Divisão Financeira, do qual se destacam 
os seguintes aspetos: foram consultadas as instituições de crédito a seguir identificadas: Caixa 
Geral de Depósitos (CGD); Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões (CCAM); Novo 
Banco; Banco BPI; Millennium BCP; Santander Totta; Banif; Banco BIC; Banco Popular e 
Montepio Geral. Em resposta à consulta efetuada, os bancos Banco Popular, Banco BIC e 
Montepio não enviaram qualquer resposta até ao fim do prazo definido. As instituições Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Novo Banco, 
Millennium BCP, Santander Totta e Banif apresentaram propostas nas condições para o 
financiamento solicitado, cumprindo todas as exigências formais e o prazo determinado no 
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ofício-convite, estando, assim, em condições de ser admitidas. As principais condições das 
propostas recebidas resumem-se no seguinte: CCAM de Lafões - valor: 600.000€; taxa de 
juro: euribor a 6M+0,77%; prazo: até 31 de dezembro de 2016; pagamento dos juros: 
trimestral; comissões e encargos: isento; CGD - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 
6M+1%; prazo: até 31 de dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões e 
encargos: de processamento de 4€/prestação; BPI - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 
12M+0,90%; prazo: até 31 de dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões 
e encargos: isento; Novo Banco - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 6M+2,50%; prazo: 
até 31 de dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões e encargos: isento; 
Millennium BCP - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 6M+1,50%; prazo: até 31 de 
dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões e encargos: de organização e 
de imobilização de 1.000€ cada; Santander Totta - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 
12M+0,87%; prazo: até 31 de dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões 
e encargos: isento; Banif - valor: 600.000€; taxa de juro: euribor a 6M+1,35%; prazo: até 31 
de dezembro de 2016; pagamento dos juros: trimestral; comissões e encargos: isento. Tendo 
em consideração as diferenças na taxa de juro e nas comissões a aplicar constantes das 
propostas recebidas, concluiu-se, da análise efetuada, que a proposta da Caixa Crédito 
Agrícola Mútuo de Lafões é a mais vantajosa, uma vez que a taxa de juro é mais baixa e não 
aplica comissões associadas à contratação e utilização do financiamento pelo que, 
concordando com o proposto no relatório mencionado, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, adjudicar o empréstimo de curto prazo para o ano de 2016, à Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Lafões, de acordo com as condições constantes da sua proposta 
apresentada em 18 de novembro de 2015 (registo MyDoc nº 21944). ------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 520/15 - PROPOSTA DE NOVOS DOCUMENTOS 
PREVISIONAIS PARA 2016, MOTIVADA POR ALTERAÇÕES NOS  
CLASSIFICADORES ECONÓMICOS: ------------------------ -------------------------------------- 
Analisada a informação da Divisão Financeira alertando para o facto Direção-Geral das 
Autarquias Locais (DGAL) ter procedido a uma atualização do plano de contas utilizado para 
reporte de informação no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), na 
sequência de uma alteração ao classificador económico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
26/2002, de 14 de fevereiro, com as adaptações aprovadas para a administração local 
(registada na aplicação MyDoc sob o nº 17048, de 17 de dezembro e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 
novas versões dos documentos previsionais para 2016, os quais se dispensam de ser 
transcritos, depois de terem sido rubricados por todos os membros do executivo, ficando a 
constituir o Anexo II da presente ata), devendo submeter-se os novos documentos à 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 521/15 - PROPOSTA DE 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 
RECEITA E DA DESPESA E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 
2015: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar os documentos referidos em 
epígrafe, os quais importam em 1.500.714,43€ (um milhão, quinhentos mil, setecentos e 
catorze euros e quarenta e três cêntimos) referente a Receita, 1.500.714,43€ (um milhão, 
quinhentos mil, setecentos e catorze euros e quarenta e três cêntimos) referente a Despesa e 
em 898.329,17€ (oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e nove euros e dezassete 
cêntimos) referente às Grandes Opções do Plano e aqui se dispensam de ser transcritos depois 
de terem sido rubricados 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. ------------------- 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 522/15 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA  PAGAMENTO 
EM PRESTAÇÕES, DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM QUIOS QUE: ------------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe e à semelhança dos anos anteriores, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de 1.224,72€ (mil 
duzentos e vinte e quatro euros e setenta e dois cêntimos) em quatro prestações iguais, 
referente à taxa de ocupação de espaço público com quiosque sito nas Termas de São Pedro 
do Sul. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 523/15 - PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 
PÚBLICO MUNICIPAL NA REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES D E 
ATIVIDADE PECUÁRIA: -------------------------------- ----------------------------------------------- 
Considerando que a criação de um contexto favorável ao investimento deve ser uma das 
prioridades fundamentais de todos os concelhos uma vez que dele também depende o 
crescimento económico, incluindo a dinamização do investimento privado e do emprego; 
Considerando ainda que neste momento existe um número significativo de instalações de 
atividade pecuária, cuja relevância económica é inequívoca mas que não dispondo de título 
válido que lhe confira a legalidade das obras efetuadas (também por força de condicionantes 
impostas pela legislação do ordenamento do território) estão impedidas de obter título válido 
de exploração ou de exercício, inviabilizando a correta concretização de projetos e de criação 
de emprego, sendo necessário que a apreciação da possibilidade ou impossibilidade de 
regularização destes estabelecimentos e explorações seja efetuada de forma legal mas rápida, 
no âmbito dos interesses ambientais, sociais, económicos e do ordenamento do território. A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para os efeitos previstos na alínea a) do nº 4 
do artº 5º do Decreto-Lei nº 165/2014 de 5/11, concordar com a proposta apresentada pelo Sr. 
Vereador Dr. Dr. Francisco José de Matos, no sentido de propor à Assembleia Municipal o 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização dos estabelecimentos ou 
instalações respeitantes aos processos apresentados e que constam da lista elaborada pela 
DPGU, a qual fica a constituir o Anexo IV da presente ata, depois de ter sido rubricada por 
todos os membros do executivo. --------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 
DELIBERAÇÃO N.º 524/15 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PROC.º 2014/18.04.09/450): -------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica de Ação Social 
registada com o n.º 16729, de 11/12/2015, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a 
Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no sentido de se 
isentar a munícipe em causa do pagamento da tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos para o ano 
de 2016, face ao contexto socioeconómico da mesma.------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 525/15 - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VI STORIA PARA A 
LIBERAÇÃO DE GARANTIAS, DA OBRA "REQUALIFICAÇÃO URB ANA DO 
CENTRO HISTÓRICO DE S. PEDRO DO SUL":-------------- ----------------------------------- 
Foi presente o pedido da firma empreiteira da obra em título, bem como informação a respeito 
produzida pela Divisão de Obras Municipais (constantes do registo MyDoc nº 22545 e que 
aqui se dão por reproduzidos), tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com o proposto, assim autorizando a liberação de 30% do valor da caução.----------- 

 
DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

 
DELIBERAÇÃO N.º 526/15 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N .º 418/15, DE 16 
DE OUTUBRO, ACERCA DO APOIO À CONSTRUÇÃO DE POLIDES PORTIVO 
PELO RANCHO FOLCLÓRICO DE PINHO: ------------------- ---------------------------------- 
Foi presente o pedido referido em epígrafe, com o qual a Câmara Municipal concordou, assim 
deliberando, por unanimidade, alterar a deliberação referida em epígrafe, no sentido de 
atribuir subsídio ao Rancho Folclórico de Pinho no valor correspondente ao diferencial entre o 
custo da obra e a valor da candidatura, financiada pela ADDLAP ou outras entidades 
equivalentes, devendo o ringue ser aberto à comunidade. --------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 527/15 - PROGRAMA "FÉRIAS A BRINCAR  - NATAL 2015" - 
CONCESSÃO DE APOIO (PROC.º 2015/10.04.01/15, 16 E 17): -------------------------------- 
Analisados os pedidos referidos em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com os pareceres das Técnicas 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: 15 - conceder apoio para a alimentação 
desta criança, beneficiando gratuitamente da mesma para os dias em que está inscrita; 16 - 
conceder comparticipação a 100% para a alimentação da criança referente aos dias constantes 
do requerimento; 17 - conceder isenção do pagamento da alimentação da criança, nos dias em 
que está inscrita.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 528/15 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE SALA DO COMPLEXO 
DESPORTIVO MUNICIPAL, APRESENTADO PELA "TOCATA - GR UPO DE 
CORDAS DE SÃO PEDRO DO SUL": --------------------------------------------------------------- 
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Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
concordar com a proposta apresentada pelo Sr. Vice-Presidente e assim autorizar a cedência, a 
título gratuito, da “loja 1” do Pavilhão Desportivo Municipal à “Tocata - Grupo de Cordas de 
São Pedro do Sul”, para ministrar as respetivas aulas, na condição das obras de requalificação 
do referido espaço serem da responsabilidade da entidade requerente. ------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 529/15 - PEDIDOS DE CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO USADO E 
DE SALAMANDRA, APRESENTADO PELA UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL 
DE PINHO: ------------------------------------------ -------------------------------------------------------- 
Foram presentes os pedidos referidos em epígrafe (registos MyDoc nºs 22163 e 22695, de 
23/11/2015 e 03/12/2015, respetivamente), tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, autorizar a cedência de 4 mesas (0,60x1m), 16 cadeiras, 4 mesas de criança e 8 
cadeiras de criança (das escolas) à associação em causa, que se encontram armazenadas no 
edifício da antiga cadeia, para apoio aos diversos eventos a realizar ao longo do ano, bem 
como a cedência de 1 salamandra a lenha existente na antigo Jardim de Infância de São Pedro 
do Sul, para colocação no bar existente no campo de futebol. ---------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 530/15 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO 
APRESENTADO PELO "CÉNICO - GRUPO DE TEATRO POPULAR" : ----------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar, a cedência ao “Cénico - Grupo de Teatro Popular”, caso haja disponibilidade, dos 
seguintes bens: equipamento de brincar para cenários e adereços, que se encontra armazenado 
no edifício da antiga cadeia: 1 estante c/ 3 prateleiras de madeira amarela e branca, 1 lava-
loiças de madeira, 1 forno de madeira, 1 móvel tipo mesinha de cabeceira c/gaveta de 
madeira, 1 armário pequeno c/ prateleira a meio de madeira, 1 baú de madeira amarela e 1 
frigorífico de madeira, e 2 computadores para fins administrativos. --------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 531/15 - PEDIDO DE TRANSPORTE PARA NATAÇÃO A 
ALUNAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, APRESENTADO 
PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------ 
Atento o pedido apresentado pelo Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul respeitante ao 
assunto referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder 
apoio no transporte às alunas com necessidades educativas especiais que frequentam aulas de 
natação, todas as terças-feiras, das 14h45 às 16h00.---------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 532/15 - RESTITUIÇÃO DE VERBA PAGA POR ALUNO 
REFERENCIADO COMO POSSUINDO NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisada a comunicação do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul informando que um 
aluno tinha sido referenciado como possuindo necessidades educativas especiais, bem como a 
informação a respeito produzida pelos serviços da DCDAS (constantes do registo MyDoc nº 
23266 que aqui se dá por integralmente reproduzido), com a qual a Câmara Municipal 
concordou, assim deliberando, por unanimidade, reposicionar o aluno em causa no escalão 
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mais favorável no âmbito da Ação Social Escolar e, em consequência, autorizar o reembolso 
ao mesmo da importância de 44,07€ (quarenta e quatro euros e sete cêntimos). ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 533/15 - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO AO 
RANCHO FOLCLÓRICO "AS LAVRADEIRAS DE NEGRELOS", PAR A A 
REALIZAÇÃO DE II ENCONTRO DE CANTARES DE JANEIRAS:- ---------------------- 
Analisado o pedido respeitante ao assunto referido em título, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, conceder apoio ao Rancho Folclórico “As Lavradeiras de Negrelos”, para 
realização da iniciativa em causa a decorrer no próximo dia 10 de janeiro, mediante a 
realização e impressão de 20 cartazes e isenção de taxas municipais; a cedência de transporte 
para os dias 03 e 09 de janeiro para a sua deslocação a Tourigo e Santa Cruz da Trapa/São 
Cristóvão de Lafões, respetivamente, cabendo à Associação o pagamento dos mesmos; 
atribuição de subsídio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), condicionado à 
existência de fundos disponíveis para o efeito. ---------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 534/15 - AQUISIÇÃO DE PERIÓDICOS PARA A BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2016: --------------------- ------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Técnica 
Superior da Biblioteca Municipal na sua informação registada com o n.º 15665, de 
19/11/2015, no sentido de adquirir os periódicos que a seguir se indicam: Público - jornal 
diário; A Bola - jornal diário; Expresso - jornal semanário; Visão - revista semanal; Saúde e 
Bem Estar - revista mensal; Visão Júnior - revista mensal; Máxima - revista mensal; Exame 
Informática - revista mensal; Quero Saber - revista mensal; Caras - revista semanal; Pais e 
Filhos - revista mensal (nova), sendo que relativamente aos suplementos associados às 
publicações, nomeadamente CD/DVD(s) ou mesmo livros, estes sejam adquiridos ao longo 
do ano de 2016 até ao valor máximo de 120,00€.------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 535/15 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO  APRESENTADO 
PELA "LAFOBERRY - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE PEQUE NOS FRUTOS 
DE LAFÕES": ---------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Considerando que a associação requerente tem vindo não só a crescer em número de 
produtores, mas também na diversificação de frutos produzidos,  revelando uma vitalidade 
que importa apoiar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o 
proposto pelo Sr. Vice-Presidente no sentido de continuar a conceder o apoio mensal de 
200,00€ (duzentos euros), como subsídio à Lafoberry, para auxílio nas despesas com a renda 
das suas instalações, por mais seis meses, condicionando-se este subsídio à existência de 
fundos disponíveis para o efeito, sendo que aquele período se estima suficiente para o 
esclarecimento da situação da sede daquela associação, a qual manifestou interesse na 
aquisição de terreno no Parque Industrial e poderá vir a obter apoio de candidatura para 
aquele efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 10 horas e 40 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 e por mim, António Miguel Perdigoto Girão, Coordenador 
Técnico da Secção de Expediente Geral e substituto da Chefe da Divisão Administrativa, a 
qual se encontrava ausente por motivo de férias.--------------------------------------------------------  
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 
 
 
 

O COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL , 
  


