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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO  PEDRO DO 
SUL REALIZADA NO DIA 9 DE JUNHO DE 2016 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, reuniu ordinariamente na Sala 
de Reuniões dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, sob a 
presidência do Sr. Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal e 
com a presença dos Srs. Vereadores Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, Dr. Francisco 
José de Matos, Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues, Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de 
Almeida Sobrinho, Prof. Rogério Fernandes Duarte e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.  

 
ABERTURA 

 
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 09 
horas e 30 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: A ssistiram-se às seguintes intervenções: Sr. 
Presidente da Câmara Municipal: Devido às diversas questões colocadas pela oposição sobre 
a Termalistur ma última reunião de Câmara, entendeu dever convidar os membros do 
Conselho de Administração a virem a esta reunião para esclarecimento de todas as dúvidas, 
tendo o Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo referido que, como não tinha 
sido entregue toda a documentação solicitada que o impedia de preparar o assunto, não iria 
colocar qualquer questão, para além de considerar que o mesmo deverá ser abordado numa 
reunião pública. O Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço referiu também achar 
bem que a questão fosse abordada em reunião pública, sendo contudo que por impossibilidade 
de agenda dos elementos do Conselho de Administração tal não seria possível na próxima 
reunião pública, pelo que se tinha optado pelo convite para vinda a reunião privada. Assim 
sendo, aproveitava para transmitir as seguintes questões que tinham sido colocadas pelos 
Vereadores da oposição: a que se devia a subida em 2015 dos custos com o pessoal; porque 
tinha havido regressão da faturação e das vendas; o que eram os diferimentos apresentados; o 
que eram as vendas de património refletidas nos resultados; tinha sido, ou não, adquirida 
viatura; a que se devia o aumento de custos com animação e com fornecedores; a que 
respeitavam as despesas de animação e com honorários? Após, interveio o Sr. Vereador Prof. 
Rogério Fernandes Duarte afirmando querer deixar claro que nada tinha contra qualquer 
elemento do Conselho de Administração, não indo colocar qualquer questão por uma questão 
de princípio e coerência, sendo que uma vez que as questões tinham sido colocadas em 
reunião pública, deveriam também ser esclarecidas no mesmo local, a fim dos Sampedrenses 
serem publicamente esclarecidos. Então o Sr. Presidente da Câmara Municipal passou a 
palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Vítor Leal, o qual começou por 
referir que já tinha férias agendadas para as próximas semanas, pelo que não poderia estar 
presente na próxima reunião pública. Depois, em nome do Conselho de Administração, e 
também a pedido dos hoteleiros, solicitou que fosse tido algum cuidado na discussão destas 
questões, pois as Termas eram uma atividade económica e não política, pelo que qualquer 
polémica à volta das mesmas poderia acarretar consequências negativas. Depois referiu já ter 
remetido toda a documentação solicitada com exceção do que tinha a ver com os produtos 
dermocosméticos “AQUA”, por uma questão de confidencialidade comercial. De seguida e 
em resposta às questões colocadas, referiu o seguinte: em relação às despesas com pessoal, o 
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aparente aumento devia-se ao facto de estarem incluídas as despesas com estágios do IEFP, os 
quais também eram comparticipados, pelo que na prática tinham havido menos 5.000,00€ de 
despesas com pessoal em relação a 2014, embora até se verificasse o aumento de satisfação 
dos colaboradores; acerca da diminuição de receita com prestação de serviços, deve-se ao 
facto de ter sido ofertado “Voucher” de 25,00€ aos clientes de 2014 que voltassem em 2015; 
sobre a redução do número de clientes, devia-se sobretudo a problemas económicos 
generalizados; quanto às despesas com honorários, deviam-se à contratação de advogado para 
contestação da coima da Autoridade Tributária e também com o Diretor Clínico; acerca das 
despesas de representação e com combustíveis, embora tivessem sido reduzidas em relação ao 
ano anterior, as deslocações foram motivadas pelo facto das nossas Termas terem passado a 
ter assento numa série de entidades do termalismo; relativamente às dívidas a fornecedores, se 
se retirasse a informação respeitante à Câmara Municipal, era apenas de 19.000,00€ 
transitados de ano; as despesas com animação deviam-se ao facto de não terem havido 
candidaturas para o financiamento deste tipo de despesa; quanto às vendas de património, 
respeitavam a material de balneoterapia que deixou de ser necessário por se ter instalado no 
mesmo espaço o serviço de fisioterapia, finalizando com a informação que não tinha sido 
adquirida qualquer viatura, tendo havido apenas a renegociação do renting que estava a 
finalizar, com entrega de viatura mais recente, sendo inclusive que se tinha reduzido 
substancialmente o valor mensal. Depois o Sr. Presidente da Câmara Municipal passou a 
palavra ao vogal do Conselho de Administração, Dr. Fernando Aido, o qual começou por 
afirmar ter ficado agradado ao ouvir o Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte dizer que 
não havia qualquer questão de índole pessoal em relação aos elementos do Conselho de 
Administração. Depois disse considerar haver até alguma estranheza pelo facto de, tratando-se 
duma empresa com cerca de 4 milhões de euros e mais ou menos 200 trabalhadores, esta troca 
de impressões não ter ocorrido antes, sendo que a grande preocupação será a de saber como o 
negócio se tem desenvolvido e como foi tão fácil passar de resultados negativos para positivos 
tão rapidamente. Referindo-se à animação termal, disse haver a preocupação dos utentes não 
ficarem circunscritos às duas horas que estão a fazer tratamento. Em relação aos produtos 
comercializados, realçou que não poderia haver fuga de informação em relação aos contratos 
de prestação de serviços de distribuição, daí resultando também a conveniência da discussão 
deste tipo de assunto em reunião que não fosse pública, disponibilizando-se para vir às 
reuniões da Câmara Municipal de forma mais frequente para se ir acompanhando a atividade. 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal agradeceu a vinda de ambos e as explicações dadas, 
passando a palavra ao Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, que reafirmou 
não existirem questões pessoais, e que não tinha chamado o Conselho de Administração, nem 
o iria questionar, e aguardaria pela entrega de toda a documentação já solicitada para poder 
analisar devidamente estes assuntos. ---------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 254/16 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 24 DE MAIO 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.---------------------------------------------------------------------- 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 255/16 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARI A DO DIA 07 DE 
JUNHO DE 2016:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos 
existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: -------------------------------------- 
- Operações Orçamentais: 846.288,31€ (oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e 
oito euros e trinta e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------  
- Operações não Orçamentais: 346.444,93€ (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 
quarenta e quatro euros e noventa e três cêntimos).----------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 256/16 - 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 21 de maio a 07 de junho 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 681.425,22€ (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e 
vinte e dois cêntimos) de operações orçamentais e em 52.637,93€ (cinquenta e dois mil, 
seiscentos e trinta e sete euros e noventa 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 24 
de maio a 08 de junho de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: --  
NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa 
Cruz da Trapa 

Avenida D. João 
Peculiar, nº. 16 - 
Santa Cruz da Trapa 

Licenciamento Para o Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Atividades de 
Caráter Desportivo - Procissão do 
“Santíssimo - Corpo de Deus” 

Percurso: Igreja Paroquial, Rua Corpo de 
Deus, Rua Dr. Custódio Henriques, Rua 
Corpo de Deus e volta à Igreja Paroquial 

Misericórdia de Santo 
António de S. Pedro 
do Sul 

Rua da Misericórdia - 
São Pedro do Sul 

Licenciamento Para o Exercício de 
Divertimentos Públicos e de Atividades de 
Caráter Desportivo - Procissão de “Santo 
António” 

Percurso: Capela de Santo António, Praça 
da República, Rua Dr. José Correia de 
Oliveira, Largo do Hospital e Instalações 
da Misericórdia 

“Rodrigues & 
Correia, Lda.” 

Avenida Freguesia de 
Carvalhais, 188 - 
Carvalhais SPS 

Averbamento da Licença de Táxi nº. 6 - Por 
Revalidação do Alvará Para o Exercício da 
Atividade de Transporte em Táxi 

Lugar Fixo - em Bordonhos 

“Rodrigues & 
Correia, Lda.” 

Avenida Freguesia de 
Carvalhais, 188 - 
Carvalhais SPS 

Averbamento da Licença de Táxi nº. 7 - Por 
Revalidação do Alvará Para o Exercício da 
Atividade de Transporte em Táxi 

Lugar Fixo - em Carvalhais 

Casa do Benfica de 
São Pedro do Sul 

Avenida Dr. Sá 
Carneiro - São Pedro 
do Sul 

Licenciamento para a Instalação de Recinto 
Improvisado e Divertimentos Públicos - Ar 
Livre - Festas de Comemoração do 35º 
Campeonato de Futebol  

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 
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período de 24 de maio a 08 de junho de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por 
aquela Secção: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nº PROCº REQUERENTE LOCAL DA OBRA TIPO PEDIDO TIPO OBRA 

 01/1976/467/0  António Lourenço da Silva  Manhouce  
Projeto de 
arquitetura 

Aviário 

 01/2007/52/0  Manuel José de Barros 
 Ribeira de Cotães - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Pedido de nova 
licença - artigo 
72º 

Habitação 

 01/1999/511/0 
 Cabeça de Casal da Herança 
de Emanuel Eduardo Neves 
Fernandes Rodrigues 

 Loteamento da Quinta do Olho Marinho - Lote 3 - 
Paçô - União das freguesias de Santa Cruz da Trapa 
e São Cristóvão de Lafões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2015/58/0  Adelino Jardim de Pinho 
 Coelheira - União das freguesias de Carvalhais e 
Candal 

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2015/61/0 
 Anabela Soares Guimarães 
Rodrigues Almeida Teixeira 

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

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/1/0 
 Pedro Filipe Simões Lopes 
Gomes 

 Gamoal - Manhouce 
Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/12/0 
 Jorge Miguel da Costa 
Fernandes 

 Figueiredo de Alva  
Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/13/0 
 António Fernando Marques 
Rodrigues 

 Quintela - Sul 
Licença de 
Obras 

Barracão agrícola 

 01/1996/82/0 
 Filipa Costa de Mendonça 
Almeida 

 Rua da Costa, 49 - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/15/0  Henrique de Almeida Rocha  Regada - Vila Maior 
Licença de 
Obras 

Barracão 

 01/1979/168/0  Manuel Gomes de Sousa  Casal - São Félix 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2016/19/0 
 Nelson Rodrigues de Oliveira 
Bastos 

 Serrazes  
Licença de 
Obras 

Arrumos 

 01/1989/354/0 
 Carlos Alberto Almeida 
Martins 

 Rua do Outeiro, 17 - Figueiredo de Alva  
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/1988/545/0 
 Sociedade Agro-Vinícola da 
Comenda, Lda. 

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

Certidão Certidão 

 01/1995/223/0 
 Ana Sofia Ferreira 
Unipessoal, Lda. 

 Fermontelos - Figueiredo de Alva Declaração Aviário 

 01/1988/643/0 

 Maria Eufémia de Almeida 
Rodrigues, na qualidade de 
cabeça de casal da herança de 
Norberto Coelho Tavares 

 Rua Principal, 85 - Galifães - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2003/125/0  Alberto Carlos de Oliveira 
 Cotães - Lote 4 - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2007/19/0  Eduardo Pereira Almeida 
 Rua da Sobrosa, 61 - Sobrosa - União das 
freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão 
de Lafões 

Pedido de nova 
licença - artigo 
72º 

Habitação 

 01/2007/20/0  Hilário Pereira de Almeida 
 Sobrosa - União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Pedido de nova 
licença - artigo 
72º 

Habitação 

 01/1989/278/0 

 Maria Margarida de Oliveira 
Ribeiro na qualidade de cabeça 
de casal da herança de António 
José Ferreira Pinto 

 Ribeiro - Bordonhos 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/1987/507/0 
 Manuel António da Rocha 
Martins 

 Sul  
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2003/209/0  Jesuina Cardoso  Vale - Pindelo dos Milagres 
Certidão de 
destaque 

Certidão 

 01/1995/191/0  José Félix Oliveira  Figueiredo de Alva  
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 
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 01/2016/23/0  José Pedro Correia Fernandes 
 Sobrosa - União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/1992/223/0 
 João Lourenço Rodrigues 
Marques 

 Rua do Fontão, 74 - Outeiro - Paraíso - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/1984/455/0  Vicente de Almeida Rodrigues 
 Paçô, 0 - 8 - União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2016/24/0 
 João Alexandre Pinto dos 
Santos Lopes 

 Rua Principal, 12 - Prendedores - União das 
freguesias de Carvalhais e Candal 

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/27/0 
 Fábrica Igreja Paroquial Fig. 
Alva 

 Igreja, 36 - Figueiredo de Alva 
Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2008/65/0 
 Manuel Bandeira de Almeida 
Pinho 

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

Fotocópias Fotocópias 

 01/2015/48/0 
 Maria Manuela dos Santos 
Vasconcelos Diogo 

 Rua dos Bombeiros, 153 - Burgueta - União das 
freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão 
de Lafões 

Projecto de 
especialidades 

Habitação 

 01/1989/570/0  Fernando Ramos 
 Rua Serpa Pinto - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

 01/1978/453/0  Fernando Ramos 
 Termas de S. Pedro do Sul - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

 01/1986/229/0  Fernando Ramos 
 Termas de S. Pedro do Sul - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

 01/2003/30/0 
 Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo 

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

Fotocópias Fotocópias 

 01/2009/24/0 
 Jorge Manuel Esteves dos 
Santos Loureiro 

 Avenida Dr. Sá Carneiro - R/C - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

 01/2015/48/0 
 Maria Manuela dos Santos 
Vasconcelos Diogo 

 Rua dos Bombeiros, 153 - Burgueta - União das 
freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão 
de Lafões 

Emissão de 
alvará de licença 
de obras 

Habitação 

 01/2015/61/0 
 Vânia Cristina Ferreira da 
Silva Costeira 

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

Averbamentos Habitação 

 01/1981/540/0 
 Rosária Madeira Garcia 
Martins Correia 

 Rua das Fontainhas, 104 - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

 01/2015/54/0 
 Vítor Manuel Teixeira 
Rodrigues 

 Rua Principal - Pisão - União das freguesias de 
Carvalhais e Candal 

Fotocópias Fotocópias 

 02/1990/2/0 
 Jorge Manuel Esteves dos 
Santos Loureiro 

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

Fotocópias Fotocópias 

 10/2016/32/0 

 José da Cruz Fernandes, na 
qualidade de cabeça de casal 
da herança de Maria Amélia da 
Cruz Veloso 

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

Certidão de 
utilização 

Habitação 

 10/2016/38/0 
 Manuel Casais Alves 
Monteiro 

 Ferreiros - Serrazes Certidão Certidão 

 10/2016/41/0  Luís Teixeira Carvalhas 
 Paçô - União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Certidão de 
compropriedade 

Certidão 
Compropriedade 

 12/2011/3/0  Pastelaria Flor de Lafões, Lda. 
 Rua de Camões - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Ocupação da Via 
Pública 

Esplanada 

 12/2006/2/0 
 Maria de Fátima da Rocha 
Henriques de Sousa 

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

Ocupação da Via 
Pública 

Esplanada 

 15/2006/3/0 
 Termalistur - Termas de 
S.P.S., E.M., S.A. 

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

Licença de 
Obras 

Balneário 

 18/2012/214/0 
 Granja Avícola Grão-Vasco, 
Lda. 

 Reguengo - União das freguesias de Carvalhais e 
Candal 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Aviário 

 18/2014/76/0 
 Emília Balbina Lopes Soares 
Martins 

 Valadares  
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Tanque 

 18/2014/130/0 
 Rogério de São José de 
Almeida 

 Quintela - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Arrumos 
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 18/2014/144/0  Manuel de Oliveira Martins  Fujaco - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2014/156/0  Lucinda Rodrigues 
 Reguengo, 3 - União das freguesias de Carvalhais 
e Candal 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2016/38/0 
 Joaquim Manuel Gomes da 
Silva 

 Covas do Rio - União das freguesias de São 
Martinho das Moitas e Covas do Rio 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Muro 

 18/2016/39/0 
 Maria Emília de Almeida 
Ribeiro dos Santos 

 Rua da Fraga - Macieira - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Currais 

 18/2016/42/0 
 Anabela Soares Guimarães 
Rodrigues Almeida Teixeira 

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

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Barracão 

 18/2016/43/0  Liliana Fernandes de Almeida  Rua da Capela, 9 - Penso - Serrazes 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2016/44/0 
 Maria Fernanda Reis Gomes 
Silva 

 Rua da Quelha, 3 - Reguengo - União das 
freguesias de Carvalhais e Candal 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2016/45/0  Martinho Aires Fernandes  Ervilhal - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Barracão agrícola 

 18/2016/46/0 
 Cláudia Sofia Ferreira 
Rodrigues 

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

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2016/48/0  Adelaide Pereira da Cunha  Estrada Florestal - Pindelo dos Milagres 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Barracão agrícola 

 18/2016/49/0  Manuel Gomes do Amaral 
 Rua Principal, 41 - Fermontelos - Figueiredo de 
Alva 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Muro 

 
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 24 de maio a 08 de junho de 2016, constantes da 
seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------- 
NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

18.03.10 Leonilde Elisa Cardoso Renovação de licença Reserva de Sepultura Cemitério Municipal da Cidade 

18.02.16 António Caetano Pinto 
Renovação de licença de travessia da via pública 
com canos 

Cadaval - Termas 

18.02.16 Albergaria Nossa Senhora da Saúde, Lda. 
Renovação de licença de travessia da via pública 
com canos 

Termas 

18.02.16 João Fraga de Oliveira 
Renovação de licença de travessia da via pública 
com canos 

Paçô - Santa Cruz da Trapa 

18.03.10 Irene Silva Santos 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 

18.03.09 Fernando Coelho Cardoso 
Obras de embelezamento na sepultura nº 95, 
cantão A 

Cemitério Municipal da Cidade 

 
5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 24 de maio a 08 de junho de 2016: Licenças de 
Diversão (01), Licença de Espetáculos na Via Pública (01), Diversos (Certidões / 
Declarações, etc.) (02), Execuções Fiscais (05), Taxa Municipal de Direitos de Passagem (02) 
e Licença de Táxis (03); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 24 de maio a 08 de 
junho de 2016: Licenças de Construção (07) e Licenças de Utilização (03); Na Secção de 
Obras e Serviços Urbanos, no período de 24 de maio a 08 de junho de 2016: 
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Concessão/Renovação de lugares nas Feiras Nova, Velha e Termas (13), Travessia/Ocupação 
Via Pública com Canos (07) e Licenças de Cemitério (05). -------------------------------------------   
6 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 20 de maio, que 
autorizou a cedência das instalações do Cineteatro Jaime Gralheiro aos Espíritos Inquietos - 
Grupo de Intervenção Cultural, para realização de episódio sobre o atual responsável pelo 
Cénico - Grupo de Teatro Popular, no dia 20 de maio, no âmbito de atividade designada 
“Pessoas com História”.------------------------------------------------------------------------------------- 
7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 24 de maio, que 
autorizou a cedência de 32 estrados de madeira ao Grupo de Danças e Cantares de Vila Maior 
- Lafões, para realização de Festival de Folclore no lugar de Cobertinha, no dia 29 de maio . -- 
8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 20 de maio, que 
concordou com o aditamento à proposta n.º 1/2016, relativa à abertura de procedimento 
concursal na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado 
a termo resolutivo certo para 1 lugar de Técnico Superior - Eng.º Topográfico, aprovada em 
reunião da Câmara Municipal de 18/04/2016, em que não constou, por lapso de escrita, que a 
duração do respetivo contrato será de 1 ano (renovável). ---------------------------------------------- 
9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 01 de junho, que 
autorizou o pagamento da despesa efetuada na Escola Profissional de Carvalhais, no valor de 
110.00€ (cento e dez euros), aquando da visita de grupo de cidadãos franceses no âmbito do 
empreendedorismo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 03 de junho, que 
autorizou a cedência de autocarro à Escola Profissional de Carvalhais, para transporte dos 
seus apoiantes a Figueira da Foz, no dia 03 de junho, no âmbito da sua participação na 
Finalíssima da Escoliadas na Figueira da Foz.----------------------------------------------------------- 
11 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 06 de junho, que 
autorizou a cedência e montagem de palco ao Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 
Trapa, no dia 08 de junho, bem como o transporte de mesas e cadeiras de Oliveira de Frades 
para Santa Cruz da Trapa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
12 - Tomar conhecimento da Ata n.º 1/2016, de 26 de abril, da Assembleia Geral Ordinária da 
“S. Pedro + Comércio - Agência Promoção Centro Urbano de São Pedro do Sul”, sobre a 
dissolução daquela associação e aprovação das contas de 2015 e do exercício final, bem como 
da sua cessação de atividade nas finanças e respetivo Relatório de Gestão e Contas de 2015. O 
Sr. Vereador Adriano de Lima Gouveia Azevedo declarou que não considerava este assunto 
encerrado, pois ainda não lhe tinham sido entregues os documentos que tinha solicitado. ------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 257/16 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 
FREGUESIA DE BORDONHOS, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E 
FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA:----------------------- ------------------------------------ 
Foi presente pedido da freguesia de Bordonhos respeitante ao assunto referido em epígrafe, 
tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, conceder o apoio técnico solicitado 
para a construção de um polidesportivo, de acordo com a disponibilidade dos serviços, sendo 
ainda que desde já se manifesta a disponibilidade para a concessão de apoio financeiro àquele 
investimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 258/16 - PEDIDO DE APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS, APRESENTADO PELA "ACRENE - ASSOCIAÇÃO CULTUR AL E 
RECREATIVA DE NESPEREIRA ALTA":-------------------- ------------------------------------- 
Foi presente pedido da Associação Cultural e Recreativa de Nespereira Alta respeitante ao 
assunto referido em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
conceder o apoio técnico solicitado para a execução de um aumento para arrumos na sua sede, 
de acordo com a disponibilidade dos serviços. ---------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 259/16 - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ES TÁGIO 
CURRICULAR APRESENTADO PELA ESCOLA PROFISSIONAL DE 
CARVALHAIS:---------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido referido em epígrafe, 
disponibilizando-se para receber uma aluna do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Turismo da Escola Profissional de Carvalhais, para a realização de estágio curricular com a 
duração de 210 horas (30 dias úteis), a ter início no próximo dia 13 de junho, com a condição 
de não resultarem daí quaisquer encargos para o Município.------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 260/16 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO  APRESENTADO 
PELA FREGUESIA DE PINDELO DOS MILAGRES: 
Foi presente o pedido referido em epígrafe, registado no MyDoc sob o nº 7155, tendo a 
Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de 
1.225,00 € (mil duzentos e vinte e cinco euros), para mandar retirar os resíduos, deixados pelo 
serviço público, efetuado pela equipa de Sapadores Florestais no ano de 2014, numa área de 
24 hectares, condicionando-se este apoio à existência de fundos disponíveis.---------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 261/16 - PEDIDOS DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA 
CANDIDATURA AO POSEUR, APRESENTADOS PELAS DUAS CORPORAÇÕES 
DE BOMBEIROS DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------ 
Foram presentes os pedidos referidos em epígrafe, informando da apresentação da candidatura 
a apoio financeiro via POSEUR (Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos do Eixo II) com vista à aquisição de um veículo tipo VLCI, um veículo tipo 
VTTF e um veículo VFCI, e para efeitos de evidência da maturidade exigida para a 
candidatura, que o Município se responsabilize pela transferência para aquelas Associações 
Humanitárias do montante financeiro correspondente à comparticipação nacional, tendo a 
Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, assegurar o solicitado devendo emitir-se 
declaração comprovativa desse compromisso do Município. ----------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 262/16 - ANTECIPAÇÃO DA DATA DA SEG UNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016: ------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 10 de maio de 2016, com o seguinte teor: 
“Considerando que os documentos de prestação de contas consolidadas do Município 



Ata de 09-06-2016  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

135 

 

Fls. 135   

Livro nº 50         

relativos ao ano de 2015 têm que ser apresentados na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal a realizar no corrente mês de junho; Considerando não ser possível a apresentação 
dos mesmos até à data da realização da primeira reunião ordinária de junho e que a segunda 
reunião ordinária não ocorre com a antecedência de 2 dias úteis em relação à sessão da 
Assembleia Municipal (prazo necessário para envio da respetiva documentação); Proponho a 
antecipação da segunda reunião ordinária do mês de junho, para o dia 21 (terça-feira), 
mantendo-se a hora e o local previstos (9h30m, no Salão Nobre do edifício dos Paços do 
Concelho).”.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 263/16 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCISSÃ O, 
APRESENTADO PELA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO DE S ÃO PEDRO 
DO SUL:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
deferir o mesmo, isentando a Misericórdia de Santo António do pagamento de taxa de 
ocupação da via pública para a realização da Procissão de Santo António, a ter lugar entre a 
Capela sita na Praça da República - S. Pedro do Sul e os Lares da Misericórdia em causa, no 
próximo dia 12 de junho, com início às 10h00. --------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 264/16 - PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO APRESENTADO POR FERNANDO RAMOS RODRIGUES: ----------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licença especial de 
ruído a Fernando Ramos Rodrigues, para instalação de dispositivo de disparo nos seus 
campos de cultivo de milhos sitos em Passos - Carvalhais, durante o mês de agosto, com a 
finalidade de espantar pássaros e javalis, sendo que, caso haja reclamações, a referida licença 
será suspensa de imediato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 265/16 - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS PARA 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO A FIGUEIREDO DE ALVA E 
FERMONTELOS: --------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Foram presentes relatórios de avaliação dos prédios rústicos respeitantes aos artigos matriciais 
números 5042 e 4514, ambos da freguesia de Figueiredo de Alva, elaborados por perito da 
lista oficial do Ministério da Justiça (anexos ao registo MyDoc número 7000/2016 que aqui se 
dá por integralmente reproduzido), tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 
concordar com a aquisição dos prédios supra aludidos, pelos valores respetivamente de 
3.000,00€ (três mil euros) e 2.751, 40€ (dois mil setecentos e cinquenta e um euros e quarenta 
cêntimos), sendo que relativamente ao primeiro prédio mencionado se aceita a aquisição pelo 
valor exigido pelo proprietário, atenta a fundamentação dada pelo Chefe da Divisão de Obras 
Municipais, na sua informação nº 6612, com o seguinte teor: “O Município de S. Pedro do Sul 
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está a desenvolver o projeto de abastecimento de água a Figueiredo de Alva e Fermontelos. 
Das várias alternativas estudadas a que nos parece mais vantajosa é aquela que se apresenta 
em planta anexa.O terreno para além de bom acesso, essencial à conservação e manutenção 
dos órgãos que compõem a captação, dispõe também de energia elétrica próxima, bem como é 
a solução que apresenta a menor extensão de conduta elevatória para o reservatório o que 
implica menor custo de realização. Sendo a qualidade da água bruta, um critério fundamental 
a ter em conta numa proposta de abastecimento de água, a escolha deste terreno mostrou-se a 
mais conveniente em relação a outras possibilidades tendo em conta que há focos de poluição 
a montante do ponto onde se prevê a colheita da água.”. ---------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 266/16 - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VI STORIA A MURO 
A AMEAÇAR RUIR SITO NO LARGO DO AIDO, EM PINDELO DO S MILAGRES: 
Analisada informação da Fiscalização Municipal respeitante ao assunto referido em epígrafe 
(registo MyDoc n.º 6667, de 01/06/2016), que aqui se dá por integralmente reproduzida e 
tendo em vista a realização de vistoria ao muro supra referido, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, concordar com a proposta da Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística, nomeando a seguinte comissão de vistoria: Arqt.º Pedro José Cunha Marta, Eng.º 
Álvaro Santos Rolo e Fiscal Municipal Rui Manuel Ferreira Almeida. ----------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 267/16 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
PELA LEGALIZAÇÃO DE EDIFÍCIO, APRESENTADO PELA ADMI NISTRAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.: ----------------- -------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido referido em epígrafe, por 
considerar não existir fundamento legal para o mesmo.------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 268/16 - PARQUE INDUSTRIAL DE PINDE LO DOS 
MILAGRES - ALTERAÇÃO AO PDM:----------------------- --------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração referida em 
epígrafe, nos termos da respetiva memória descritiva, a qual tem o seguinte teor: “Memória 
Descritiva e Justificativa - Introdução: Refere-se a presente memória descritiva e justificativa 
à Alteração ao Projeto do Loteamento do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres, no 
baldio do Alto da Crica, freguesia de Pindelo dos Milagres e requerido pela Câmara 
Municipal de São Pedro do Sul. Esta alteração diz respeito aos seguintes itens: - Inclusão de 
mais um lote na área prevista (passando de 9 para 10 lotes); - Alteração do limite da 
propriedade afeta ao referido Parque (onde inicialmente se incluía unicamente a área de 
implantação dos referidos lotes e via de acesso) para uma área superior, onde se inclui agora 
também a “Faixa de Gestão de Combustível” de 100m em volta da área inicialmente prevista 
para o Parque Empresarial - esta alteração resulta de exigência das reuniões decorridas entre o 
ICNF, o município e os órgãos do concelho diretivo dos baldios de Pindelo dos Milagres (ao 
abrigo do disposto no ponto 11, do art° 15° do Decreto Lei n.º 17/09, de 14/01) para 
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viabilização e emissão de parecer favorável daquele instituto, que pressupõe que o município 
adquira desde já a totalidade da área desafetada do regime florestal, não aceitando que fique 
para momento posterior a sua aquisição para os fins indicados, de parque empresarial. Neste 
sentido, propõe-se que a câmara municipal aprove aquisição da totalidade da área pelo valor 
fixado por m2 determinado na avaliação da área inicial efetuada pelo perito avaliador da lista 
oficial. A nova área resultante é de 101.652,05 m2. A área adjacente poderá, em sede de 
revisão do PDM existente, ficar adscrita a uma possível ampliação constituindo a 2.ª fase do 
Parque Empresarial. O Lugar - Situa-se a presente intervenção em parte do baldio do Alto da 
Crica, recentemente desafetado do Regime Florestal para este fim. Possui uma estrada 
municipal asfaltada no seu lado poente, de onde será realizado o seu acesso automóvel. Com 
um relevo algo acidentado, o terreno possui mato rasteiro e pinheiros. Encontra-se a escassas 
centenas de metros do nó de Arcas da A25 e a poucos quilómetros da sede de concelho, 
possuindo, a cerca de 1.200m de distância, uma extensão de Bombeiros, uma farmácia, uma 
extensão de saúde, bomba de gasolina, escola do 1° CEB, cafés e restaurante (tudo isto na 
Aldeia de Pindelo dos Milagres, sede da freguesia). Descrição e Justificação da Proposta - O 
objetivo da presente intervenção visa dotar a metade Nascente do concelho de um parque 
Empresarial. Este será constituído por 10 lotes que poderão ser agrupáveis. - Será criado um 
novo acesso rodoviário, com passeio, desde a Estrada Municipal EM564 até ao Parque 
Empresarial (esta EM encontra-se em vias de ser reformulada e alargada desde a aldeia de 
Pindelo dos Milagres e o nó de Arcas da A24). - Prescinde-se de Espaço Verde e Espaço de 
Equipamento nesta fase, dadas as características do Parque, sendo que estas valências farão 
parte de uma 2.ª fase. - Será conservada uma faixa de 100m de gestão de combustível entre os 
limites dos lotes (e respetiva via fronteira) e os limites do terreno a afetar a Parque 
Empresarial, cumprindo-se o exigido pelo ICNF e pelo PMDFCI. Conserva-se igualmente a 
”Rede Secundária” indicada no referido PMDFCI. - Prevêem-se 3 lugares de estacionamento 
para veículos pesados, 4 para veículos ligeiros e 1 para deficientes - os restantes lugares de 
estacionamento legalmente exigíveis deverão ser previstos e garantidos no interior de cada 
lote em função de cada investimento a realizar. Enquadramento da Proposta no P.D.M. - 
Segundo a Carta de Ordenamento situa-se em ‘Mata de Produção”, possuindo Regime 
Florestal, segundo a Carta de Condicionantes. Com a alteração pontual do PDM que se 
encontra em fase final de aprovação esta área passa a ser classificada como “Área Industrial 
Proposta”, de acordo com a Carta de Ordenamento, passando a não possuir quaisquer 
condicionantes de acordo com a Carta de Condicionantes. Adequação do Parque ao Uso 
Pretendido - O Parque adequa-se ao programa solicitado. Prevê-se no futuro a realização de 
uma ampliação, logo assim que a procura o justifique, e sempre cumprindo o PDM, toda a 
legislação em vigor e após aprovação das entidades competentes. Integração Urbana e 
Paisagística - O parque não afetará a envolvente paisagística - todos os muros e escavações a 
realizar serão em talude a florestar. As construções a executar não poderão ter uma cércea 
superior a 8m, o que permite que fiquem sempre enquadradas com a envolvente florestal. 
Natureza e Condições do Terreno - O terreno atualmente possui alguns pinheiros e mato 
rasteiro. Com esta intervenção conservará o seu coberto vegetal, com exceção da área do 
Parque e via de acesso (a pavimentar a cubo de granito ou betuminoso). As cotas do terreno 
mantém-se inalteradas, com exceção das áreas referidas, a adaptar às cotas indicadas em 
projeto (os muros de suporte, sempre que se justifiquem, deverão preferencialmente ser do 
tipo “gabião”). Adequação às Infra-Estruturas e Redes Existentes - Prevê-se a colocação de 
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P.T. para o fornecimento elétrico ao Parque. A rede de águas será ligada à rede pública da 
aldeia de Pindelo dos Milagres, situada a cerca de 1200m de distância. O tratamento de 
esgotos será encaminhado e tratado em fossa séptica a situar em local a estudar em projeto 
próprio (dentro dos limites da propriedade objeto de intervenção). A rede de águas pluviais 
será canalizada para o terreno livre envolvente. Prevê-se rede telefónica na nova via de acesso 
ao parque e rede de gás. Será realizado ainda projeto da via de acesso, com indicação dos 
aterros, desaterros, taludes e escavações necessárias. Todas estas infra-estruturas já se 
encontram dimensionadas para uma possível 2.ª fase. Valores: (ver tabela constante da folha 3 
do projeto de arquitetura). Adequação do Projecto à Política de Ordenamento do P.D.M. - 
Esta intervenção não vai contra qualquer questão relativa à politica de ordenamento. Principal 
Legislação Adoptada - R.G.E.U., R.J.U.E., Portaria 1136/2001 de 26/9, Portaria 216-E/2008 
de 3/3, Regulamento do P.D.M. de São Pedro do Sul e R.M.U.E.F. de São Pedro do Sul. 
Conclusão - Não é totalmente cumprida a Portaria 1136/2001, nos seguintes aspetos: - Só se 
preveem 3 lugares de estacionamento para pesados, uma vez que os lotes serão para 
atividades “ligeiras” que não exigirão grande tráfego viário nem estacionamento (contudo, 
cada atividade a implantar-se deverá prever todo o estacionamento de funcionários, visitantes, 
clientes e cargas/descargas no interior do seu lote); - A largura da faixa de rodagem será só de 
6,5m em virtude de se prever muito pouco movimento viário e os lotes só se situarem de um 
dos lados da referida via. - Não se prevê passeio do lado contrário aos lotes em virtude de esse 
lado não possuir nenhum uso nem serventia. Numa 2.ª fase serão criados mais lugares de 
estacionamento, assim como espaços verdes e de equipamentos.”. ---------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 269/16 - PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE T ARIFÁRIO SOCIAL 
DE ABASTECIMENTO DOMICILIÁRIO DE ÁGUA (PROC.ºS 2016 /18.02.03/260, 
280, 283, 284, 290 E 308): --------------------------------------------------------------------------------- 
Analisados os pedidos respeitantes aos processos 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, 
relativamente aos processos n.ºs 260 e 280, se atribuir a tarifa social aos munícipes em causa 
para o ano de 2016, atendendo ao contexto socioeconómico dos mesmos, e relativamente aos 
processos n.ºs 283, 284, 290 e 308, se indeferir os pedidos em causa, por não se verificar a 
existência de uma verdadeira carência económica dos agregados familiares. ---------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 270/16 - CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO A DMINISTRATIVA 
A FAVOR DO MUNICÍPIO, DE PARCELA DE TERRENO PROPRIE DADE DO 
ESTADO, PARA INSTALAÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO À ET AR DE 
VALGODE:------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
Analisada a comunicação da Direção-Geral de Tesouro e Finanças com o nº 2539, registada 
no Mydoc sob o nº 7160, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 
constituição de servidão administrativa a favor do Município, do terreno propriedade do 
Estado necessário para a instalação de emissário de esgoto à ETAR de Valgode, tendo em 
vista a sua ocupação imediata, voltando o assunto a ser submetido à apreciação da Câmara 
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Municipal, logo que o Estado informe do montante a pagar pela constituição daquela 
servidão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 271/16 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO C ONCURSAL 
PARA CONSTRUÇÃO DA ETAR INTERMUNICIPAL DE S. PEDRO DO SUL E 
VOUZELA - ALTERAÇÃO DE PEÇAS DO PROCEDIMENTO: ------ ----------------------- 
Foram presente novas peças do procedimento referido em epígrafe, convite, caderno de 
encargos e programa de procedimento, com as quais a Câmara Municipal deliberou, assim 
deliberando, por unanimidade, proceder à sua aprovação, dispensando-se as mesmas de ser 
transcritas, depois de terem sido rubricadas por todos os membros do executivo, ficando a 
constituir o Anexo II da presente ata. --------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
EQUIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL  

 
DELIBERAÇÃO N.º 272/16 - OFERTA DE PUBLICAÇÕES PELA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SINTRA: ------------------------------- ----------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a oferta pela Câmara Municipal de 
Sintra das publicações que a seguir se indicam: “Hockey Clube de Sintra” e “Nossa Senhora 
do Cabo Espichel”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 273/16 - OFERTA DE PUBLICAÇÃO PELO INSTITUTO DO 
CINEMA E DO AUDIOVISUAL: --------------------------- ------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a oferta pelo Instituto do Cinema e 
do Audiovisual da publicação “Cinema de Portugal 2016”. ------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 274/16 - OFERTA DA PUBLICAÇÃO "RETR ATOS DE UMA 
VIDA" POR GUILHERME DA CONCEIÇÃO DUARTE: ----------- --------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a oferta por Guilherme da 
Conceição Duarte da sua publicação “Retratos de uma Vida”. --------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 275/16 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO  APRESENTADO 
PELO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VILA MAIOR - LAF ÕES, PARA O 
XIX FESTIVAL DE FOLCLORE:-------------------------- ------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir subsídio ao Grupo de Danças e 
Cantares de Vila Maior - Lafões no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio 
à realização do XIX Festival de Folclore que decorreu no dia 29 de maio, condicionando-se 
esta atribuição à existência de fundos disponíveis para o efeito.-------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 276/16 - PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO 
APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ACADEMIA DE ANDEBOL 
DE SÃO PEDRO DO SUL:------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, assim 
autorizando o empréstimo do equipamento solicitado pela Associação Desportiva Academia 
de Andebol de São Pedro do Sul, para apetrechamento da sua sede provisória situada nas 
antigas instalações da empresa Moreira & Rodrigues, Lda. ------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 277/16 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO  APRESENTADO 
PELA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA CRUZ  DA TRAPA, 
PARA A II FEIRA DO LIVRO DE SANTA CRUZ DA TRAPA:--- ---------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir subsídio à Associação Recreativa e 
Cultural de Santa Cruz da Trapa no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), para apoio à 
realização da II Feira do Livro de Santa Cruz da Trapa a decorrer nos dias 06 a 12 de junho, 
condicionando-se esta atribuição à existência de fundos disponíveis para o efeito.---------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 278/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO DE SÃO 
PEDRO DO SUL, APRESENTADO PELO FITNESS LAFÕES CLUB UNIPESSOAL, 
LDA.: ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, assim 
cedendo gratuitamente as instalações do Cineteatro “Jaime Gralheiro” ao Fitness Lafões Club 
Unipessoal, Lda., no próximo dia 25 de junho, a partir das 10h00, para a realização de uma 
mostra de ballet, no âmbito das Festas da Cidade. ------------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 279/16 - PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA  AÇÃO DE 
DIVULGAÇÃO, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
CANCRO CUTÂNEO:------------------------------------ ------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado pela 
Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo na ação de divulgação de mensagens de prevenção 
do cancro de pele, a decorrer de 15 de julho a 31 de agosto, assim autorizando a afixação de 
“mupi” alusivo àquela iniciativa. -------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 280/16 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA LAMEIRA, APRESENTADO PELA  
DELIBERAÇÃO N.º 281/16 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, assim 
autorizando a cedência gratuita das instalações do Pavilhão da Lameira à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro do Sul, às quartas-feiras das 21h30 às 
22h30, para realização de exercícios físicos para preparação da época que se avizinha.---------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 282/16 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DOS 20.º 
FESTIVAL NACIONAL DE GINÁSTICA E 7.º FESTIVAL INTER NACIONAL DE 
GINÁSTICA, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTO: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Analisado o pedido referido em epígrafe e à semelhança do ano transato, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico solicitado pela Associação de 
Educação Física e Desporto, para realização dos eventos em causa a terem lugar no próximo 
dia 25 de junho, incluindo a cedência gratuita das instalações do Complexo Desportivo 
Municipal, cedência esta condicionada à não cobrança de entradas para assistir às iniciativas 
em referência Mais deliberou a Câmara Municipal, igualmente por unanimidade, conceder 
apoio financeiro no valor de 1.000,00€ (mil euros), condicionado à existência de dotação 
orçamental e de fundos disponíveis para o efeito.------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 283/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE STAND APRESENTADO 
PELA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO:-------------- ------------------------------ 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
deferir o mesmo, assim autorizando a cedência gratuita de stand à Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, para participação nas Festas da Cidade. -------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 284/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO 
CENTRO ESCOLAR E PAVILHÃO MUNICIPAL, APRESENTADO PE LA MUT - 
ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL: --------------------- --------------------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
deferir o mesmo, assim autorizando a cedência gratuita das instalações da cantina do Centro 
Escolar e do Pavilhão Gimnodesportivo à associação em causa, no próximo dia 01 de Julho, 
para realização de desfile de vestidos reciclados seguido de jantar, no âmbito do encerramento 
do ano escolar.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 285/16 - PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO GRATUITA NO 
PROGRAMA "ANIMAR AS FÉRIAS 2016" ( PROC.ºS 2016/10.04.01/8, 9, 10, 11, 12 E 
13): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram presentes os processos referidos em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, 
por unanimidade, concordar com as propostas formuladas pela Técnica Superior Dr.ª Isabel 
Costa, constantes das suas informações, respetivamente com os nºs 6645, 6795, 6651, 6828, 
6835 e 6721, que aqui se dão por integralmente reproduzidas, e assim, com fundamento nas 
avaliações socioeconómicas efetuadas, conceder isenção de pagamento de todas as refeições 
às crianças aludidas naquelas informações, sendo ainda que nas situações respeitantes às 
informações 6828 e 6835 se concede também isenção do pagamento do respetivo seguro. ------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 286/16 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 
DA UNIVERSIDADE SÉNIOR: ---------------------------- -------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 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, depois de ter sido 
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rubricado por todos os membros do executivo, dela ficando a fazer parte integrante, 
determinando que se efetue o necessário inquérito público. ------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 287/16 - DOAÇÃO DE PATRIMÓNIO DA AS SOCIAÇÃO S. 
PEDRO + COMÉRCIO:---------------------------------- ------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação pela Associação S. Pedro 
+ Comércio - Agência Promoção Centro Urbano de São Pedro do Sul do equipamento 
existente e adquirido pela mesma, a saber: Unidade de Alimentação PHASAK 800 VA, Anti 
Vírus Norton 2008, Computador MIC E8200 2.66 Ghz, Impressora HP Color Laserjet, 
Microsoft Office 2007 SB PT e Portátil Toshiba A300-188. ------------------------------------------ 
 
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, 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 , 
  


