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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPA L DE SÃO 
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 20 16 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, 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: Esteve presente o Sr. José de Oliveira Feijão, solicitando 
informação sobre quando iria ser regularizado o pavimento da rampa de acesso ao seu portão, 
uma vez que lhe havia sido prometida a execução quando houvessem trabalhos de execução 
naquela zona e bem assim solicitando informação sobre quando iria ser possível regularizar a 
situação da sua oficina de mecânica, no mesmo local, que estaria dependente da alteração do 
PDM. Em resposta, o Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos disse que a solução estava 
efetivamente dependente da revisão do PDM, a qual aguardava a realização de nova 
cartografia “1/10.000”, tendo a CIM Viseu Dão-Lafões lançado novo concurso, não se 
estimando porém que a mesma estivesse disponível antes do final do 3.º trimestre do presente 
ano.  
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Interveio o Sr. Vereador Adriano de Lima 
Gouveia Azevedo referindo que tinha sido votado na última reunião da Câmara Municipal um 
apoio à “Associação São Pedro + Comércio” com vista à sua extinção, mas que ele não 
considerava o assunto encerrado pois que da documentação que entretanto tinha conseguido 
recolher, aparentava haver indícios graves de relacionamento da “Associação São Pedro + 
Comércio” com outra entidade, tencionando assim voltar a trazer o assunto a nova reunião de 
câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 66/16 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO 
DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016: -------------------------------------------------------------------- 
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 67/16 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  DO DIA 19 DE 
FEVEREIRO DE 2016: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos 
existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: -------------------------------------- 
- Operações Orçamentais: 817.173,97€ (oitocentos e dezassete mil, cento e setenta e três 
euros e noventa e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
- Operações não Orçamentais: 303.549,82€ (trezentos e três mil, quinhentos e quarenta e nove 
euros e oitenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 68/16 - 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 06 a 19 de fevereiro de 2016, constantes da relação elaborada pela 
Secção de Contabilidade, constituída por 04 folhas, a qual importa da forma que a seguir se 
indica: em 282.277,22€ (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e sete euros e vinte e 
dois cêntimos) de operações orçamentais e em 80.133,68€ (oitenta mil, cento e trinta e três 
euros e sessenta e oito 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 10 
a 22 de fevereiro de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------  
NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

Marta Maria Soveral 
Marques Mouro 

Largo do Cruzeiro - Serrazes 
Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recintos de Diversão 
Provisória 

Edifício da Antiga Adega 
Cooperativa de Lafões - Santa 
Luzia, Várzea SPS 

Corpo Voluntário de 
Salvação Pública de São 
Pedro do Sul 

Rua Bandeira de Melo, nº. 33 
- São Pedro do Sul 

Licenciamento Para Instalação e 
Funcionamento de Recintos de Diversão 
Provisória 

Salão do Corpo de Voluntário 
de Salvação Pública - São 
Pedro do Sul 

José Maria Ferreira 
Torralvo 

Travessa do Monte Cadavão, 
nº. 340 - Vilar do Paraíso, Vila 
Nova de Gaia 

Licenciamento para Instalação e 
Funcionamento de um Recinto Itinerante - 
Tenda do Circo 

Parque TIR - Calçada de São 
Pedro do Sul, São Pedro do 
Sul 

“Gomes & Pinho, Lda.” 
Rua das Cavadas, nº. 21 - 
Paradela, Valadares SPS 

Averbamento da Licença de Táxi nº. 29 - 
Renovação da Data de Validade do Alvará 
Para o Exercício da Atividade 

Lugar Fixo no Covelo, 
Valadares SPS 

 
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 10 a 22 de fevereiro de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela 
Secção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nº PROCº REQUERENTE LOCAL DA OBRA TIPO PEDIDO TIPO OBRA 

01/2015/39 
Carlos Alberto de Melo 
Gonçalves dos Santos 

Rua do Serrado - Oliveira - Sul 
Projeto de 
Arquitetura 

Habitação 

 01/1998/255/0 
 Fernando Augusto Rodrigues 
da Silva 

 Entroncamento - São Félix 
Junção de 
documentos 

Estabelecimento de 
restauração 

 01/2015/22/0 
 José Carlos Gomes 
Rodrigues 

 Travessa da Parreira - Serrazes 
Projecto de 
especialidades 

Habitação 

 01/2016/4/0 
 Jorge Paulo Mendonça 
Figueiredo 

 Rua do Paço - Pindelo dos Milagres Licença de Obras Habitação 
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 01/2015/57/0 
 Andreia Marisa dos Reis 
Gomes e Silva 

 Rua do Reguengo, 210 - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Certidão de utilização Certidão 

 01/2000/223/0  Nuno Carrilho - Advogado  Olivais - Bordonhos Licença de Obras Habitação 

 01/1997/151/0  António José Batel Anjo 
 Pisão - União das freguesias de Carvalhais e 
Candal 

Licença de Obras Habitação 

 01/2015/18/0 
 Maria de Lurdes Duarte 
Rocha 

 Rua Estrada Nacional, 61 - Entroncamento - 
São Félix 

Propriedade 
horizontal 

Habitação/comércio 

 01/1976/295/0 
 António Manuel Pereira 
Duarte 

 Pindelo dos Milagres Fotocópias Fotocópias 

 01/2014/46/0 
 Elisabete Maria Fernandes 
Rodrigues 

 Travessa do Moinho, 17 - Vila Nova - 
União das freguesias de Santa Cruz da Trapa 
e São Cristóvão de Lafões 

Fotocópias Fotocópias 

 03/2003/138/0  Ana Lúcia Ferreira da Silva 
 Negrelos - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Averbamentos 
Estabelecimento de 
bebidas 

 05/2015/8/0 
 António Sérgio Rodrigues 
Ferreira 

 Cobertinha - Vila Maior 
Pedido informação 
prévia - construção 

Aviário 

 05/2015/10/0  Luís Tavares Espingardeiro 
 Caminho da Degontilha - Quintela - União 
das freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Pedido informação 
prévia - construção 

Habitação 

 10/2016/9/0 
 Joaquim Ferreira de Almeida 
Sobrinho 

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

Certidão de utilização Certidão 

 11/1999/9/0  José Rodrigues Fernandes  Sul  
Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

 11/2000/29/0 
 Ana Paula Fernandes 
Almeida Rola 

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

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

 11/1998/24/0 
 António Manuel Sousa 
Gomes, EIRL 

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

Ocupação da Via 
Pública 

Publicidade 

 11/2009/9/0  100SÍVEL 
 Rua das Amoreiras - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

 11/2009/8/0  100SÍVEL 
 Rua Bandeira de Melo - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Publicidade 

 12/1999/4/0 
 Joaquim Agostinho Alves 
Rodrigues 

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

Renovação de licença 
de ocupação de 
espaço publico 

Esplanada 

 15/2003/2/0  Maria Salett, Unipessoal Lda. 
 Termas de S. Pedro do Sul - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Certidão Certidão 

 18/2013/84/0 
 Ana Sofia Duarte Oliveira 
Rodrigues 

 Passos - União das freguesias de Carvalhais 
e Candal 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Barracão 

 18/2013/168/0 
 Carla Susana de Almeida 
Rodrigues 

 Rua da Pedreirinha - Bordonhos  
Participação de obra 
de escassa relevância 

Arrumos 

 18/2014/74/0  Elisa Gomes Pereira Loureiro 
 Mourel - União das freguesias de Carvalhais 
e Candal 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Palheiro 

 18/2014/96/0  Albertina Tavares 
 Rua Olival do Senhor, 10 - União das 
freguesias de Carvalhais e Candal 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

 18/2014/142/0  José Casimiro Saldanha 
 Rua da Lagarteira - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Barracão 

 18/2014/155/0  Marília Gomes Pinho 
 Passos - União das freguesias de Carvalhais 
e Candal 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Reservatório de 
água 

 18/2016/11/0  António Soares Pereira 
 Caminho do Barreiro, 114 - Valadares - 
Valadares 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

 18/2015/65/0  Maria do Carmo de Oliveira  Rua da Igreja, 15 - Sobral - Pinho 
Participação de obra 
de escassa relevância 

Barracão 

 18/2016/14/0 
 Maria de Lurdes do Vale 
Colaço 

 Rua da Figueira, 8 - Pindelo dos Milagres 
Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 
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 18/2016/15/0 
 Alfredo Rodrigues de 
Almeida 

 Largo do Povo, 6 - Arcozelo - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e 
Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

 
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 10 a 22 de fevereiro de 2016, constantes da 
seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------- 
NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.03.10 Maria Carlota Rodrigues Renovação de licença de reserva de sepultura Cemitério Municipal da Cidade 

18.02.16 Maria Ascenção Almeida L. S. P. Silva 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

São Pedro do Sul 

18.02.16 Fernando Luís Fernandes dos Santos 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Sendas - Vila Maior 

18.02.16 António Gouveia Martins 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Mondelos - São Félix 

18.02.16 José Augusto Oliveira 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

São Félix 

18.02.16 António de Almeida 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Barbas - Carvalhais 

18.02.16 José de Oliveira de Almeida 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Casal da Renda - Carvalhais 

18.03.04 Agência Funerária Oliveirense Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Cidade 

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

18.02.16 Isménia Gomes Martins Pereira Soares 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Aldeia - Sul 

18.02.16 Maria Margarida Pereira Rodrigues 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Outeiro - Serrazes 

18.02.16 
Maria Celeste Ferreira Gomes Nunes de 
Matos 

Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Gralheira - São Cristóvão de Lafões 

18.02.16 Cláudia Margarida Correia Balula Chaves 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Outeiro da Comenda - São Pedro do 
Sul 

 
5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes guias de licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 10 a 22 de fevereiro de 2016: Licenças de Festa 
(01), Licença Especial de Ruído (01), Licença de Espetáculos na Via Pública (01), Licença de 
Recintos Itinerantes (01), Diversos (Certidões / Declarações, etc.) (01) e Execuções Fiscais 
(02); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 10 a 22 de fevereiro de 2016: Licenças 
de Construção (02) e Licenças de Utilização (02); Na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no 
período de 10 a 22 de fevereiro de 2016: Concessão/Renovação de lugares nas Feiras Nova, 
Velha e Termas (06), Travessia/Ocupação Via Pública com Canos (09) e Licenças de 
Cemitério (06). -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 
6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 15 de fevereiro, 
que aprovou a conta final da empreitada “Requalificação Urbana do Centro Histórico – 
Ligação da Av. Sá Carneiro à E.N. 227”, adjudicada à firma “Montalvia Construtora, S.A.”. 
Interveio o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte perguntando se não devia ter sido 
chamado o empreiteiro a reparar o talude aluído junto à nova rotunda, tendo o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal respondido que estando em causa a segurança de peões e do trânsito 
automóvel, face à derrocada de pedras e terras para a via, tinha sido resolvido o problema no 
âmbito da proteção civil, estando os técnicos a elaborar relatório sobre aquela situação, com 
vista à tomada das medidas adequadas.------------------------------------------------------------------- 
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7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de fevereiro, 
que autorizou a celebração de Protocolo de Cooperação entre o Centro Hospitalar Tondela-
Viseu, E.P.E. e a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, com vista à realização de consultas 
de oftalmologia para os munícipes sampedrenses. ------------------------------------------------------ 
 
8 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de fevereiro, 
que autorizou a cedência de 4 aquecedores a gás à Comissão de Finalistas 2015/2016, para o 
evento “After Prom Party” realizado na antiga Adega Cooperativa de Lafões. -------------------- 
 
9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de fevereiro, 
que autorizou a emissão de licença especial de ruído a José Maria Ferreira Torralvo, para 
realização de espetáculo de circo no Parque dos Tires em S. Pedro do Sul, junto ao Pavilhão 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 69/16 - AQUISIÇÃO DE TERRENO BALDIO  EM PINDELO 
DOS MILAGRES, DESTINADO AO PARQUE INDUSTRIAL DE PIN DELO DOS 
MILAGRES:------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 
Foi presente relatório de avaliação de perito avaliador da lista oficial do Ministério da Justiça 
referente a terreno baldio sito no lugar do Alto da Crica, na freguesia de Pindelo dos Milagres, 
tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, concordar com o mesmo, com vista à 
aquisição do terreno localizado no Baldio da Freguesia de Pindelo dos Milagres, com a área 
de 10.361 m2, necessário para a construção do Parque Industrial de Pindelo dos Milagres, 
avaliado em 5.491,33€ (cinco mil, quatrocentos e noventa e um euros e trinta e três cêntimos), 
sendo que se avançará para expropriação, caso não sejam frutíferas as negociações para a 
aquisição. O Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte declarou querer registar a sua 
preocupação quanto à legalidade desta aquisição, por se tratar de terreno baldio e por isso ter 
algumas dúvidas sobre a possibilidade da mesma ser efetuada.--------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 70/16 - PROJETO PRELIMINAR DO PARQU E DAS 
NOGUEIRAS E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E IN OVAÇÃO 
SOCIAL DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira fase do projeto referido 
em epígrafe, relativo ao Parque das Nogueiras, 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 e conforme informação da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística, datada de 18 de fevereiro, constante do registo MyDoc nº 2448, a qual aqui se dá 
por integralmente reproduzida.----------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 71/16 - EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA DE 
PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO "QUINTA DOS MONIZES" - CO NSTRUÇÃO 
DO PARQUE URBANO DAS NOGUEIRAS: ------------------------------------------------------- 
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Presente o processo respeitante ao assunto referido em epígrafe e tendo-se verificado ter sido 
inviável a tentativa de aquisição pela via do direito privado, face à disponibilidade dos valores 
propostos pela Câmara Municipal, resultantes da avaliação feita por perito da lista oficial do 
Ministério da Justiça e aos valores contra-propostos pelos proprietários, 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. Prof. Adriano de 
Lima Gouveia Azevedo, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes 
Duarte), e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de Setembro, e republicado pela Lei n.º 56/2008, de 4 de Setembro, e ao 
abrigo do disposto na alínea vv) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2003, de 12 de Setembro, atenta a urgência e o interesse 
público municipal, requerer a declaração da utilidade pública e posse administrativa do prédio 
rústico denominado “Quinta dos Monizes”, sito no local denominado “Chão do Rio e do 
Meio” em São Pedro do Sul, inscrito na matriz predial rústica n.º 966 da União das Freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, cujos co-proprietários são Elisa Maria Moreno de Dion 
Cardoso Moniz da Cunha Lucas e Alberto de Dion de Melo Cardoso Moniz, com vista à 
execução do Parque Urbano das Nogueiras, com projeto já aprovado e que irá ser beneficiada 
por fundos comunitários no âmbito do programa “Política de Cidades”, com prazo de 
execução fixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Os Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr.ª Alda Catarina Sequeira 
Rodrigues e Prof. Rogério Fernandes Duarte declararam abster-se por considerarem que ainda 
seria possível tentar, pela negociação, chegar ao consenso de um valor razoável. ----------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 72/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATER IAIS PARA 
CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE À ESTRADA, APRESENTADO POR 
JOÃO NUNES PINTO: ----------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe (registo “MyDoc” n.º 2171, de 17/02/2016) e 
considerando que o munícipe cedeu terreno sua propriedade para alargamento de estrada no 
local, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado para a 
execução de muro de suporte à estrada que liga a igreja de Várzea à povoação de Canhões que 
consiste na cedência de cimento e areia, sendo inclusive que esta última não acarreta 
quaisquer custos, por ter feito recente extração de areia do rio.--------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 73/16 - PEDIDOS DE CEDÊNCIA DE MATE RIAIS 
APRESENTADOS PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VILA MAIOR , PARA 
REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEU EDIFÍCIO-SEDE: -- --------------------- 
Analisadas as comunicações da Associação Cultural de Vila Maior respeitantes ao assunto 
referido em epígrafe (registos “Mydoc” n.ºs 2202 e 2203, de 17/02/2016), a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio em materiais até ao valor de 1.250,00€ 
(mil, duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 74/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATER IAIS PARA 
PINTURA DO CEMITÉRIO DE SÃO MARTINHO DAS MOITAS, AP RESENTADO 
PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO MARTINHO DAS MOITA S E COVAS 
DO RIO: -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 
Foi presente comunicação da União das Freguesias de São Martinho das Moitas e Covas do 
Rio respeitante ao assunto referido em epígrafe (registo “MyDoc” n.º 1794, de 05/02/2016), 
tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, autorizar o fornecimento de 100 
litros de tinta necessários para a pintura do cemitério de São Martinho das Moitas. -------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 75/16 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CENTRO DE 
INCUBAÇÃO DE EMPRESAS: ----------------------------- ------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento referido 
em epígrafe, o qual aqui se dispensa de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos 
os membros do executivo, ficando a constituir o anexo III da presente ata, devendo proceder-
se ao respetivo inquérito público.-------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 76/16 - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EST ÁGIO 
CURRICULAR DA LICENCIATURA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL DA  ESCOLA 
SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE VISEU: ----------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido referido em epígrafe, 
disponibilizando-se para receber um aluno da licenciatura em Comunicação Social da Escola 
Superior de Educação de Viseu, para a realização de estágio curricular, não remunerado, com 
a duração de oito semanas, a ter início no próximo mês de Maio, com a condição de não 
resultarem daí quaisquer encargos para o Município.-------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 77/16 - REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPAIS: ---------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Após ter sido aprovada em Assembleia Municipal, na sua sessão de 25 de Abril de 2015, a 
proposta de alteração da organização dos serviços municipais conforme deliberação da 
Câmara Municipal de 21 de abril de 2015; tendo a Câmara Municipal aprovado, na sequência 
da deliberação referida, a nova estrutura flexível dos serviços, na sua reunião de 10/11/2015, 
permitindo que o Presidente da Câmara Municipal, por despachos de 30 de dezembro de 2015 
e de 15 de janeiro de 2016, criasse as subunidades que funcionam no âmbito e na dependência 
das unidades orgânicas flexíveis, concretizando o corpo da estrutura municipal; tendo também 
por deliberação camarária de 22/12/2015 sido constituída a equipa multidisciplinar e 
designados os seus membros e respetiva chefia; na sequência do exposto e de acordo com o 
disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/09, de 23 de Outubro, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar o presente Regulamento de Organização dos Serviços do Município de 
S. Pedro do Sul, 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. --------------------------- 
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DIVISÃO FINANCEIRA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 78/16 - PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO POSITIVO À 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CADASTRO D AS 
INFRAESTRUTURAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁG UA (AA) E 
DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (SAR): -------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal, datada de 11 de fevereiro, com o seguinte teor: “Proposta - De acordo 
com o definido no n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, (LOE 2015), 
conjugado com o n.º 12 do mesmo artigo e Lei, bem como nos n.ºs 2 e 3 do artigo 32.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de Junho; Em observância do disposto na Portaria n.º 149/2015 de 26 de maio, que 
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo, aplicável a todos os 
contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas modalidades de tarefa e de avença e, 
ou, cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, arquitetónica, 
informática ou de engenharia, celebrados por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, (LGTFP), como é o caso das autarquias locais; 
Considerando que: Não existe a possibilidade de satisfazer a necessidade com recurso ao atual 
quadro de pessoal; O contrato a celebrar, atendendo ao seu objeto e conforme abaixo descrito, 
não reveste a natureza de trabalho subordinado, sendo prestado com autonomia; Não se 
encontra sujeito à disciplina e à direção do contratante nem impõe o cumprimento de horário 
de trabalho; Não é possível o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego 
público constituída ou a constituir; Proponho que a Câmara Municipal dê parecer positivo à 
contratação de serviços que se discrimina: Âmbito: Prestação de serviços de elaboração do 
cadastro das infraestruturas dos Sistemas de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento 
de Águas Residuais (SAR) do Município de S. Pedro do Sul. Fundamentação: A base do 
conhecimento de qualquer sistema de abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais reside na informação sobre ele existente. Considera-se assim o cadastro das redes 
uma ferramenta de primordial importância na tomada de decisão que se pretende, eficaz, 
eficiente, sustentável e responsável. Com efeito, as ações a desenvolver ou a implementar no 
âmbito da gestão deste tipo de infraestruturas, sejam elas de manutenção, construção, 
renovação ou reabilitação dos seus componentes, terá de ser baseada em dados e em 
informação credíveis. Informação inexistente, incompleta ou incorreta terá consequências 
gravosas nas decisões, em termos da sua eficácia, eficiência e sustentabilidade podendo, 
consequentemente, agravar a qualidade, o risco e o custo das decisões tomadas. Prazo: 
Contrato de prestação de serviços com duração máxima de 300 dias. Valor Máximo 
Estimado: O valor base do procedimento será de 53.550,00€, a que acrescerá o valor do IVA à 
taxa legal em vigor. Tipo de Procedimento: O procedimento de formação do contrato será o 
ajuste direto, adotado nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos, garantindo-se assim 
o regime legal da aquisição de serviços e simultaneamente a regular situação fiscal e 
contributiva do co-contratante. Informa-se finalmente que face ao disposto no n.º 1 do artigo 
75º da lei n.º Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, (LOE 2015), não é aplicável à presente 
aquisição de serviços a redução remuneratória prevista no art.º 2.º da Lei n.º75/2014, de 12 de 
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setembro, uma vez não se trata de uma renovação ou a celebração com idêntico objeto e ou 
contraparte de contrato vigente em 2015. A despesa a realizar tem cabimento orçamental na 
rubrica, classificação económica 02.02.14 do orçamento em vigor. Junto se apresenta 
informação de cabimento orçamental, com o número sequencial 13145.”. ------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 79/16 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  
TRIMESTRAL DO PAEL RESPEITANTE AO 4.º TRIMESTRE DE 2015: ---------------- 
Foi presente a informação do Chefe da Divisão Financeira, registada com o nº 2328, de 16 de 
fevereiro, 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 V da presente ata. ---------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 80/16 - MINUTA DE CONTRATO DE CONSÓ RCIO - 
PROVERE TERMAS CENTRO - 2.ª FASE:--------------------------------------------------------- 
Analisada a Minuta de Contrato referida em epígrafe, remetida pela Associação das Termas 
de Portugal e registada com o n.º 2183, em 17/02/2016, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com os termos da minuta em causa, autorizando a adesão do 
município ao Consórcio do PROVERE “Valorização das Estâncias Termais da Região Centro 
- 2.ª Fase”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 81/16 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TERRENOS PARA 
INSTALAÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTO:---------------- ---------------------------------- 
Foram presentes relatórios de avaliação elaborados pelo Perito Avaliador da lista oficial do 
Ministério da Justiça, referentes à aquisição de diversos terrenos rústicos necessários para a 
instalação de emissários à ETAR de Valgode, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 
unanimidade, concordar com os valores propostos, assim autorizando a aquisição das parcelas 
dos terrenos que a seguir se indicam, ou a expropriação se aquela não for possível, pelos 
valores que também a seguir se indicam: “Quinta Além da Fonte” - artigo matricial n.º 959-R 
com a área de 609 m2, pelo valor de 15.183,23 € (quinze mil, cento e oitenta e três euros e 
vinte e três cêntimos); “Chão do Mosteiro” - artigo matricial  4240-R com a área de 262 m2, 
pelo valor de 739,86 € (setecentos e trinta e nove euros e oitenta e seis cêntimos); “Chão do 
Rio” - artigo matricial 4199-R com a área de 825 m2, pelo valor de 3.814,75 € (três mil, 
oitocentos e catorze euros e setenta e cinco cêntimos); “Chão do Mosteiro” - artigo matricial 
964-R com a área de 127 m2, pelo valor de 524,81 € (quinhentos e vinte e quatro euros e 
oitenta e um cêntimos); “Forno do Telheiro” -artigo matricial 932-R com a área de 287 m2, 
pelo valor de 1.409,61 (mil, quatrocentos e nove euros e sessenta e um cêntimos); “Quinta do 
Ourino” - artigo 930-R com a área de 481 m2, pelo valor de 3.103,43 € (três mil, cento e três 
euros e quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 82/16 - ABERTURA DE CONCURSO PARA ARRENDAMENTO 
DOS QUIOSQUES DO CARVALHEDO - TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL: --------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vereador 
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 17 de fevereiro, com o seguinte teor: “Proposta 
- Tendo em vista promover a ocupação dos “quiosques n.ºs 1, 2 e 3 do Carvalhedo”, 
desocupados há longa data, nas Termas de S. Pedro do Sul, promovendo assim a dinamização 
e conservação daqueles espaços, proponho o seguinte: 1 - A abertura de concurso para 
arrendamento dos Quiosques referidos nos seguintes termos: Quiosques do Carvalhedo - 
Preço Base: 100,00€/Mês/Quiosque; Prazo do arrendamento: Abril a Outubro; Pagamento das 
rendas: mensal ou total e antecipado (dispensando-se neste caso a apresentação de caução de 
valor igual ao montante da última renda); 2 - Que o critério de adjudicação seja unicamente o 
melhor preço; 3 - A aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos, em anexo.  
4 - A publicação/divulgação de edital num jornal local e por outros meios usuais; 5 - Que a 
constituição do júri para dirigir aquele Ato Público seja a seguinte: Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço, Presidente do Júri; Dr. José Luís Antunes, (vogal efetivo); Dr.ª Ana Teresa Seia de 
Matos, (vogal efetivo); José Luís H. C. Almeida, (vogal suplente); Antonino José P. 
Machado, (vogal suplente).”. ------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 83/16 - ABERTURA DE CONCURSO PARA LOCAÇÃO DE 
CAFÉ/BAR NO PARQUE DO LENTEIRO DO RIO:------------- -------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vereador 
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 17 de fevereiro, com o seguinte teor: “Proposta 
- Tendo em vista promover o funcionamento de um “Café/Bar no Parque do Lenteiro do Rio”, 
com utilização do quiosque propriedade do Município, dotando aquele espaço de serviços 
básicos de apoio aos utilizadores, proponho: 1 - A abertura de concurso para locação do 
referido espaço nos seguintes termos: Café/Bar do Lenteiro do Rio - Preço Base: 
200,00€/Mês; Prazo da Locação: Abril a Setembro; Pagamento das rendas: mensal ou total e 
antecipado (dispensando-se neste caso a apresentação de caução de valor igual ao montante da 
última renda); 2 - Que o critério de adjudicação seja unicamente o melhor preço; 3 - A 
aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos, em anexo; 4 - A 
publicação/divulgação de edital num jornal local por outros meios usuais; 5 - Que a 
constituição do júri para dirigir aquele Ato Público seja a seguinte: Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço, Presidente do Júri; Dr. José Luís Antunes, (vogal efetivo); Dr.ª Ana Teresa Seia de 
Matos, (vogal efetivo); José Luís H. C. Almeida, (vogal suplente); Antonino José P. 
Machado, (vogal suplente).”. ------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 84/16 - ABERTURA DE CONCURSO PARA ARRENDAMENTO 
DO CAFÉ/ESPLANADA DO CARVALHEDO - TERMAS DE SÃO PED RO DO SUL: - 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vereador 
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 17 de fevereiro, com o seguinte teor: “Proposta 
- No uso da competência que me foi delegada por despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, datado de 21-10-2013, ao abrigo do nº 2 do artigo 36º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro, tendo em vista o arrendamento do “Café Esplanada do 
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Carvalhedo”, sito nas Termas de S. Pedro do Sul, proponho o seguinte: 1 - A abertura de 
concurso para arrendamento do espaço “Café Esplanada do Carvalhedo”, nos seguintes 
termos: Preço Base: o preço base do arrendamento será de € 350,00/mês, para o período de 
Maio a Outubro, sendo os restantes meses do ano de renda fixa, no valor de € 75,00/mês, pelo 
que só será submetido à concorrência única e exclusivamente o primeiro valor; Prazo de 
arrendamento: dois anos, renováveis anualmente até ao limite contratual máximo de 4 anos; 
Haverá lugar à prestação de caução de valor igual a 5% do valor total do arrendamento. 2 - 
Que o critério de adjudicação seja unicamente o melhor preço; 3 - A aprovação do Programa 
de Concurso e Caderno de Encargos, em anexo. 4 - A publicação/divulgação de Edital nos 
jornais locais e por todos os outros meios usuais; 5 - Que a constituição do júri para dirigir 
aquele ato público seja o seguinte: Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Presidente do Júri; Dr. 
José Luís Antunes, (vogal efetivo); Dr.ª Ana Teresa Seia de Matos, (vogal efetivo); José Luís 
H. C. Almeida, (vogal suplente); Antonino José P. Machado, (vogal suplente).”. ----------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
DELIBERAÇÃO N.º 85/16 - CONCESSÃO DE APOIO A DIVERSAS ENTIDADES, 
NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS:---------------- -------------------------------- 
Foi presente informação dos serviços do PDM/SIG constante do registo “MyDoc” n.º 2199, 
de 12/02/2016, respeitante ao assunto referido em título e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, conceder apoio técnico 
às Associações e outras entidades em causa através da elaboração dos projetos que a seguir se 
indicam: Centro de Convívio para Idosos em Macieira; Ampliação da Sede da Associação “A 
Tileira”; Sede da Associação de Rompecilha e Zona de Lazer; Remodelação da Sede da 
ADAFA; Adaptação da Casa Paroquial de Covas do Rio a Capela Mortuária; Ampliação da 
Associação de Mosteirinho; Alteração ao Cemitério de Pindelo dos Milagres; Arranjos 
exteriores da Associação Rancho de Pinho; Capela Mortuária de Baiões; Arranjos exteriores 
da Estação de Artes e Sabores; Centro Cultural de Santa Cruz da Trapa; Alteração ao Lar de 
Vila Maior; Ampliação da Associação de Arcozelo; Pala e resguardo da entrada do edifício da 
GNR; Escola Termal; Adaptação do R/Chão do edifício da Sede da Associação Bairro da 
Ponte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 86/16 - PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE TA RIFÁRIO SOCIAL 
DE ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA (PROC.ºS 2015 /18.02.03/3909 E 
4106): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisados os processos respeitantes aos pedidos referidos em epígrafe e atentas as 
informações da Técnica de Ação Social, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as mesmas, no sentido de se 
atribuir a tarifa social aos munícipes em causa para o ano de 2016, atendendo ao contexto 
socioeconómico dos requerentes. -------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 87/16 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA (PROC.ºS 2015/18 .02.03/3539, 3908 
E 3996): ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisados os processos respeitantes aos pedidos referidos em epígrafe e atentas as 
informações da Técnica de Ação Social, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as mesmas, no sentido de dar 
continuidade à aplicação do tarifário social para a faturação do ano de 2016 aos munícipes em 
causa, atenta a confirmação das situações socioeconómicas dos requerentes. ---------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 88/16 - PEDIDOS DE REDUÇÃO DO VALOR DO 
PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA (PR OC.ºS 
2015/18.02.03/2694 E 3893): ------------------------------------------------------------------------------ 
Analisados os processos respeitantes aos pedidos referidos em epígrafe e atentas as 
informações da Técnica de Ação Social, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as mesmas, no sentido de ser 
mantido para o ano de 2016 o teor das deliberações tomadas a respeito em 2015, atendendo a 
que se mantêm os mesmos pressupostos da avaliação socioeconómica dos requerentes. --------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 89/16 - PEDIDO DE RESERVA DE SEPULTURA NO 
CEMITÉRIO DA CIDADE (PROC.º 2016/18.03.10/8): ------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e bem assim informação dos serviços confirmando a 
situação de não reserva da sepultura pretendida, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, autorizar a reserva da sepultura n.º 103 do cantão B.---------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 90/16 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CE NTRO 
HISTÓRICO - LIGAÇÃO DA AV. SÁ CARNEIRO À E.N.227 - REVISÃO DE 
PREÇOS:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços definitiva da 
empreitada referida em epígrafe, adjudicada à firma “Montalvia Construtora, S.A.”, do valor 
líquido de -13.722,72€ (menos treze mil, setecentos e vinte e dois euros e setenta e dois 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------- 

 
EQUIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL  

 
DELIBERAÇÃO N.º 91/16 - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA  PARA 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO (PROC.º 2016/10.04.11/1): ------------------------- 
Analisado o processo respeitante ao pedido referido em epígrafe e atentas as informações das 
Técnicas de Ação Social, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as mesmas, no sentido de se atribuir à 
munícipe em causa uma bolsa de estudo no valor mensal de 300,00€ (trezentos euros), com a 
possibilidade de ser acumulada com a bolsa do ensino superior, caso esta lhe venha a ser 
concedida, atendendo ao contexto socioeconómico exposto.------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO N.º 92/16 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 
COMISSÃO DE FINALISTAS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO PEDRO DO 
SUL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
conceder o apoio solicitado pela Comissão de Finalistas da Escola Secundária de São Pedro 
do Sul para festa a realizar no próximo dia 05 de março no polivalente da escola, mediante a 
cedência, a título de empréstimo, de 12 estrados e barreiras de proteção, sendo que quanto ao 
placard de esferovite, este não poderá ser cedido.------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 93/16 - PEDIDO DE APOIO PARA REALIZ AÇÃO DE 
CONVÍVIO APRESENTADO PELO STAL - SINDICATO NACIONAL  DOS 
TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: -------------- --------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
conceder apoio logístico à iniciativa em referência, sendo que relativamente ao apoio 
financeiro, este não pode ser concedido. ----------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 94/16 - PEDIDO DE APOIO PARA A REAL IZAÇÃO DO 
"PORTUGAL TOUR MTB": ------------------------------- -------------------------------------------- 
Foi presente informação do Chefe da Equipa Multidisciplinar (registo “MyDoc” n.º 1276, de 
27/01/2016), respeitante ao assunto em epígrafe e que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, autorizar o 
fornecimento de lanche para os 423 participantes na aludida prova, condicionando-se esta 
despesa à existência de fundos disponíveis para o efeito.----------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO N.º 95/16 - PEDIDO DE MONTAGEM DE PALCO  PARA AS 
FESTAS DA NOSSA SENHORA DA GUIA: -------------------------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e à semelhança dos anos transatos, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e a montagem e desmontagem de 
palco, para as festas da Nossa Senhora da Guia (pelos serviços municipais), a realizar no 
próximo dia 28 de março.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 96/16 - PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DAS NORMAS DE 
CEDÊNCIA DE PALCOS E QUIOSQUES PARA AS FESTAS POPULARES E 
OUTRAS COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS: ------------------ ------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela 
Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, constante na sua 
informação n.º 2273, de 15/02/2016, respeitante ao assunto em epígrafe e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, no sentido de se manter o teor da deliberação n.º 79/15 para o 
presente ano civil e anos vindouros.----------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 97/16 - REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA: -------------------------- 
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 
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(dos Srs. Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues e 
Prof. Rogério Fernandes Duarte), aprovar o documento referido em epígrafe, o qual aqui se 
dispensa de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membros do executivo, 
ficando a constituir o anexo VI da presente ata, devendo proceder-se ao respetivo inquérito 
público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, António Miguel Perdigoto 
Girão, Coordenador Técnico da Secção de Expediente Geral. ----------------------------------------  
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