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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPA L 
DE SÃO PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 35 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: --------- 
 
AUDIÇÃO DO PÚBLICO:  Não houve qualquer intervenção neste período.--------------------- 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Assistiram-se neste período às seguintes 
intervenções: Sr. Vereador Adriano de Lima Gouveia Azevedo: Em nome dos Vereadores 
eleitos pelo PSD, referiu o seguinte: “Nestes dois anos e meio de mandato verifica-se uma 
competição permanente, entre o presidente da câmara e o senhor vereador Pedro Mouro, 
medida pelo número de vezes que se mostram na comunicação social, apesar de muitas vezes 
não terem nada para dizer, têm andado nesse despique, de aparecimento nos media para ver 
qual deles tem a 1ª posição no ranking. Enfim figuras que os sampedrenses vão vendo e 
tirando as devidas ilações. Estou convencido, que para isso vale tudo, incluindo gastarem 
milhares de euros em publicidade. Esta postura, na qualidade de representantes das 
populações deve ser feita, tanto quanto possível, com responsabilidade, respeito e verdade. 
Nas autarquias, como é o nosso caso, devemos afirmar as nossas convicções e ideias, através 
de um combate politico sério e, sem qualquer obstáculo para apoiarmos ou denunciarmos 
diferentes situações, onde temos que intervir, dando conta à comunicação social, que 
livremente produz e difunde a informação para a comunidade. A oposição em qualquer 
sistema político democrático autárquico deve exercer a magistratura de acompanhamento e 
fiscalização do executivo municipal, bem como apresentar propostas alternativas sempre que 
se justifique. Este tem sido o nosso caminho e não vamos desviarmo-nos dele. Isto vem a 
propósito de alguns deputados municipais dizerem, publicamente, aquando da apreciação do 
relatório de contas da câmara referente ao ano de 2015, que a derrama, nesse ano, subiu 
porque nasceram empresas novas que tiveram que pagar esse imposto municipal. Quando 
perguntamos ao executivo para nos dizer quais são essas novas empresas e quanto pagaram, 
não respondem. Isto sim, é desagradável e inoportuno porque querem passar uma mensagem 
enganadora para o público. Também quando ouvimos dizer a esses mesmos deputados, na 
assembleia municipal, e em crónicas de rádio, corroborados pelo presidente da câmara que as 
Televisões vêm de graça e perguntamos ao executivo se é verdade, novamente não 
respondem. Mas, nós voltamos a perguntar ao senhor presidente para dizer hoje aqui se 
confirma que as televisões vieram de graça. O senhor presidente tem que responder a esta 
questão. As entidades oficiais de turismo e de estatística revelaram que o ano de 2015 foi o 
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melhor ano turístico de sempre no país e também na região centro. A verdade é que isso não 
aconteceu nas Termas de São Pedro do Sul, antes pelo contrário, houve um claro retrocesso e 
o mesmo só tem uma explicação, foram tomadas opções erradas, com uma estratégia mal 
delineada, feitas pelos responsáveis da gestão da empresa e pela câmara e nós não aceitamos 
que se escamoteie a realidade e que a empresa hipoteque o seu futuro. Quando o presidente do 
conselho de administração da Termalistur e o presidente do município afirmam que estão 
muito satisfeitos com o resultado das contas da empresa referente ao ano de 2015, não estão a 
ser verdadeiros. Sabem porquê? Porque a situação é muito preocupante. A Termalistur, em 
dezembro de 2015 devia a fornecedores perto de 1M€, situação que nunca aconteceu e, o 
executivo socialista acha isso normal e até considera esse resultado uma boa gestão. Nós não! 
A própria câmara recorreu em Dezembro de 2015 a um factoring (empréstimo na prática a 
pagar pela Termalistur) porque esta não tinha forma de pagar as rendas. Efetivamente a 
empresa teve em termos contabilísticos um saldo positivo de 7500€, mas no papel e, sem 
cumprir o plano da IGF. Temos fortes razões para afirmar que este saldo foi fabricado, ou 
seja, há valores que precisão de ser esclarecidos. Hoje podíamos escrutinar isso facilmente se 
nos tivessem entregado os documentos que solicitamos, uns há 6 meses e outros depois da 
última reunião de câmara, só que isso não aconteceu até agora. Perguntamos porquê? Porque 
querem continuar a camuflar realidade. Mas a realidade dos números não mente, as Termas 
perderam 600 termalistas e mais de 170 000 euros. Continuamos a aguardar os documentos 
para sabermos a verdade, não prescindimos deles, que fique claro. No entanto, como temos 
aqui um elemento do conselho da administração da Termalistur, a senhora vereadora Teresa 
Sobrinho, podemos ter a vida um pouco facilitada, pergunto-lhe, senhora vereadora, o que 
significam e a que se devem os seguintes valores na rubrica clientes: Triunfo Vivo, Lda. -
57.318,00€; Hitcomp Norte TI, Lda. - 18.081,00€; Artecer - 14.600,00€; Avia-te Unipessoal, 
Lda. - 12.361,00; FNWay Consulting, Lda. - 6.150,00€ ; Centro Social de Vila Maior - 
15,460,00€. Pergunto igualmente se os valores inscritos na rubrica de diferimentos 
correspondem a aquisições e serviços que se consumarão a 100% em 2016, isto porque foram 
pagos na íntegra em 2015. E já agora falta referência a diferimentos de 10.000 euros, sem 
qualquer explicação. Perguntamos de que se trata? Mais uma questão, a senhora vereadora 
tem conhecimento se a TERMALISTUR já recebeu os valores faturados na rubrica clientes, 
uma vez que os mesmos têm no mínimo 6 meses de atraso, caso não tenham sido liquidados, 
até à presente data.”. Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte: Referiu haver um assunto 
que considerava de extrema gravidade, exibindo 2 gráficos diferentes que retratavam a mesma 
situação. Sr.ª Vereadora Dr.ª Alda Catarina Sequeira Rodrigues: Relembrando ter sido feita 
uma avença mensal de 2.500,00€ com o diretor clínico, perguntou quantas horas semanais 
fazia esse diretor clínico e qual era o seu trabalho. Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro 
Lourenço: Respondendo às questões colocadas, começou por referir que se o Sr. Vereador 
Adriano Azevedo queria por em causa declarações de um deputado municipal o devia fazer na 
Assembleia Municipal. Quanto a ele, a única coisa que tinha dito era que a derrama tinha 
aumentado, não tendo falado em empresas novas, podendo pedir-se à Autoridade Tributária 
informação sobre as empresas que pagaram a derrama em 2014 e em 2015. Relativamente ao 
assunto das TV’s, começou por distinguir as presenças nas Termas e na sede do concelho, 
lembrando depois que sempre tinha sido dito que caso houvesse necessidade, pelas condições 
climatéricas, a Câmara Municipal suportaria os custos com a tenda, bem como o alojamento 
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para o “staff”, e não para os artistas, nas situações em que os hotéis não o assumissem, o que 
acabaram por fazer na generalidade das situações. No que respeita à Termalistur, afirmou que 
a empresa tinha sido criada pelo anterior executivo e que os estatutos tinham sido adaptados à 
nova legislação, donde resultava que o acompanhamento da atividade passou a ser feito pela 
Assembleia Geral e não pela Câmara Municipal como antes acontecia, embora estivesse a ser 
preparada a documentação que tinha sido pedida na última reunião de Câmara, não tendo 
contudo decorrido tempo suficiente para ter a resposta pronta, afirmando ainda que não era 
com chantagem que iam conseguir algo mais e que tinha mais dados, mas que iria usá-los no 
momento que considerasse oportuno. Finalizou dizendo que no próximo mês de junho iria 
iniciar-se o processo de revisão dos estatutos da empresa municipal, podendo a oposição 
apresentar propostas, se não concordasse com os mesmos. Após, interveio o Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, começando por afirmar que o Sr. Vereador Adriano Azevedo devia ter 
vergonha pelas afirmações hoje produzidas, pois quando esteve na Termalistur deixou 
prejuízos de um milhão de euros, enquanto agora se apresentavam lucros. Depois lembrou que 
o mesmo Vereador quase lhe tinha chamado mentiroso na última reunião pública por causa do 
PDM, e a realidade é que nada tinha sido feito desde 2010. Quanto ao pedido de documentos, 
os mesmos estavam a ser preparados e iriam ser entregues em boa hora. Interveio então 
novamente o Sr. Vereador Adriano de Lima Gouveia Azevedo, referindo que as coisas 
estavam pior do que imaginava, pois estando presente um elemento do Conselho de 
Administração - a Vereadora Dr.ª Teresa Sobrinho - nada tinha dito, tendo sido outros a 
responder por ela, referindo ainda que o atual Presidente do Conselho de Administração, 
primo do Presidente da Câmara Municipal, também estava na administração da empresa 
municipal em 2011, sendo que toda a gente sabia porque é que ele tinha saído da 
administração e que, quando saiu, foi para a concorrência, até por acaso para termas que eram 
do tio do vice-Presidente da Câmara Municipal, o qual devia ter vergonha porque tinha 
mandado fazer uma auditoria em 2014 pela qual tinha pago milhares de euros e o resultado da 
mesma tinha sido zero. Disse que caso os documentos não lhe fossem entregues até ao final 
da próxima semana iria tomar outras medidas. Em resposta, o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal perguntou onde tinha o Vereador andado quando a empresa tinha dado prejuízo em 
2012 e 2013, sendo inclusive que a mesma teria sido obrigada a fechar caso tivesse voltado a 
dar prejuízo em 2014. O Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte, interveio então 
dizendo que tendo a empresa municipal sido criada pelo anterior executivo, porque é que o 
atual não a extinguiu? Afirmou ainda que o Presidente da Câmara Municipal não tinha 
argumentos, estando sempre a “matraquilhar” com os anos de 2012 e 2013, pelos quais eles já 
tinham sido julgados pelo povo. Disse ainda que gostava que a Vereadora respondesse às 
questões colocadas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal interveio novamente dizendo que 
a Vereadora responderia quando o achasse oportuno e que a Termalistur tinha visto aumentar 
em 906 o número de utentes, detendo mais de 34% da quota de mercado, apesar da situação 
de crise do país. A Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho 
começou por referir que tinha entrado para o Conselho de Administração apenas no final de 
2015, não podendo por tal responder a coisas que não tinha acompanhado, referindo ainda que 
muito se tinha falado das Termas de Chaves e ela teve oportunidade de as visitar, não 
considerando que tivessem condições para fazer concorrência às nossas. O Sr. Vereador Dr. 
Pedro Miguel Mouro Lourenço disse que embora já o devesse ter feito antes, dava aqui os 



Ata de 24-05-2016  

   
MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL 

 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

 

120 

 

Fls. 120   

Livro nº 50         

parabéns aos colaboradores da Termalistur que estão motivados, referindo que também os 
hoteleiros estavam satisfeitos com o nosso desempenho. Depois disse que o Sr. Vereador 
Adriano Azevedo tinha uma obsessão com o Dr. Vítor Leal, propondo a vinda a uma reunião 
de Câmara quer do ROC, quer do Conselho de Administração, para o esclarecimento de todas 
estas questões. O Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte disse que a Vereadora Dr.ª 
Teresa Sobrinho ao reconhecer a excelência das condições das nossas Termas, tinha que 
reconhecer que as mesmas se deviam ao anterior executivo, pois tinha sido quem tinha feito a 
obra, considerando ainda não fazer sentido a sua afirmação de não conhecer a situação em 
2015, pois tinha aprovado e assinado o Relatório. O Sr. Vereador Adriano de Lima Gouveia 
Azevedo perguntou à Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Sobrinho se a viatura do Conselho de 
Administração sempre esteve operacional e se podia ser usado por qualquer elemento do 
Conselho de Administração, tendo ela respondido que nunca tinha usado qualquer viatura do 
Conselho de Administração, nem nunca tinha usado viatura particular ao serviço da empresa 
municipal, afirmando ainda que se deveria dignificar a política não só em teoria, mas também 
na prática, perguntando porque é que a postura que a oposição tinha nas reuniões privadas não 
era a mesma que tinha nas públicas e que dignificar a política também passa por reconhecer o 
bom trabalho realizado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 236/16 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 10 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.---------------------------------------------------------------------- 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO N.º 237/16 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 10 DE MAIO 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: 1.339.463,15€ (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos).-----------------------------------------------  
- Operações não Orçamentais: 308.080,45€ (trezentos e oito mil, oitenta euros e quarenta e 
cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 238/16 - 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 09 a 20 de maio 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 453.306,76€ (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e seis euros e setenta e 
seis cêntimos) de operações orçamentais e em 75.404,51€ (setenta e cinco mil, quatrocentos e 
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quatro euros e cinquenta e um 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 23 de maio de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção:--------------  
NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

“Jacinto & Jacinto, Lda.” 
Rua da Caravela, nº. 
254 - São Pedro do 
Sul 

Averbamento da Licença de Táxi, nº. 12 - 
Por Mudança de Viatura Destinada à 
Atividade de Transporte de Táxi 

Lugar Fixo na Praça da República -  
São Pedro do Sul 

“Miguel Caetano Colaço, 
Unipessoal, Lda.” 

Rua Fernando Palha, 
nº 43, 1º B, Marvila -  
Lisboa 

Averbamento da Licença de Táxi nº. 33 - 
Pela Revalidação do Alvará da Atividade de 
Transporte de Táxi 

Lugar Fixo em Pindelo dos Milagres  

Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Pedro do 
Sul 

Rua da Igreja, nº. 331 
- Várzea SPS 

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

Percurso: Igreja Paroquial de São 
Pedro do Sul, Rua Serpa Pinto, Rua de 
Camões, Largo de São Sebastião, Rua 
Direita e volta à Igreja Paroquial 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Pedro do 
Sul 

Rua da Igreja, nº. 331 
- Várzea SPS 

Licenciamento Para o Exercício de 
Divertimento Públicos e de Atividades de 
Caráter Desportivo - Procissão de “Velas 
com Oração do Terço” 

Percurso: Igreja Paroquial de Várzea, 
Largo do Hospital, Rua Dr. José 
Correia de Oliveira e Igreja Paroquial 
de São Pedro do Sul 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Pedro do 
Sul 

Rua da Igreja, nº. 331 
- Várzea SPS 

Licenciamento Para o Exercício de 
Divertimento Públicos e de Atividades de 
Caráter Desportivo - Procissão “Festa do 
Apóstolo São Pedro” 

Percurso: Igreja Paroquial de São 
Pedro do Sul, Rua Serpa Pinto, Rua de 
Camões, Largo de São Sebastião, Rua 
Direita e volta à Igreja Paroquial 

“Táxis Irmãos Pereira de 
Almeida, Lda.” 

Praceta Oliveira, nº. 
7, 7º C - Póvoa de 
Santa Iria 

Averbamento da Licença de Táxi, nº. 25 - 
Por Transferência de Titularidade e Mudança 
de Viatura Destinada à Atividade de 
Transporte de Táxis 

Lugar Fixo - em Sul 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Cruz 
da Trapa 

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

Licenciamento para o Exercício de 
Divertimento Públicos e de Atividades de 
Caráter Desportivo - Procissão “Festas do 
Santíssimo - Corpo de Deus 

Percurso: Largo do Calvário - Santa 
Cruz da Trapa 

Grupo de danças e 
Cantares de Vila Maior -  
Lafões  

Rua do Penedo, nº. 5, 
Vila Maior SPS 

Licenciamento para Instalação de Recinto 
Improvisado - Evento “Festival de Folclore 
2016”  

Recinto Desportivo Vilamaiorense, 
Cobertinha - Vila Maior 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 23 de maio de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela 
Secção:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº PROCº REQUERENTE LOCAL DA OBRA TIPO PEDIDO TIPO OBRA 

 01/2015/39/0 
 Carlos Alberto de Melo 
Gonçalves dos Santos 

 Rua do Serrado - Oliveira - Sul 
Projeto de 
arquitetura 

Habitação 

 01/1992/197/0  José de Pinho Marques  Adopisco - Sul 
Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2015/57/0 
 Andreia Marisa dos Reis 
Gomes e Silva 

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

Licença de 
Obras 

Habitação 

 01/2016/6/0 
 Manuel Alfredo Pinto 
Rodrigues 

 Rua da Fonte do Paço - Figueiredo de Alva - 
Figueiredo de Alva 

Licença de 
Obras 

Garagem 

 01/2016/11/0 
 António Manuel de Oliveira 
Pereira 

 Rua da Rigueira - Drizes - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Licença de 
Obras 

Arrumos 

 01/1999/44/0  António Nunes Pinto 
 Termas de S. Pedro do Sul - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Pensão 
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 01/1999/44/0  António Nunes Pinto 
 Termas de S. Pedro do Sul - União das freguesias 
de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Ocupação via 
publica p/ obras 

Andaimes 

 01/1993/42/0  António Marques dos Pereiros 
 Paredes - União das freguesias de Santa Cruz da 
Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Resposta a 
oficio 

Aviário 

 01/1994/323/0  Hilário Tavares de Almeida 
 S. Pedro do Sul - União das freguesias de São Pedro 
do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/1996/258/0 
 Jorge Manuel da Silva 
Almeida 

 Loteamento da Quinta do Outeiro - Lote 8 - S. 
Pedro do Sul - União das freguesias de São Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões 

Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 01/2016/21/0 
 Carminda de Almeida Gomes 
Guimarães 

 Bustarenga - Manhouce 
Licença de 
Obras 

Barracão 
agrícola 

 01/2002/153/0 
 Firminos, Surpresa 
Sensacional Unipessoal Lda. 

 Nespereira Alta - Vila Maior Declaração 
Instalações 
Sanitárias 

 01/1992/197/0  Gentil Paiva, Unipessoal Lda.  Adopisco - Sul 
Ocupação da 
Via Pública 

Habitação 

 10/2016/11/0 
 Zulmira Maria Rodrigues de 
Almeida Pereira, na qualidade 
de CCH de César de Almeida 

 Rua do Cano, 55 - Serrazes - Serrazes Certidão Certidão 

 10/2016/33/0 
 União das Freguesias de Santa 
Cruz da Trapa e São Cristóvão 
de Lafões 

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

Certidão Certidão 

 12/2003/3/0  Guimarães & Guimarães Lda. 
 Rua de Camões, 46 - S. Pedro do Sul - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Ocupação da 
Via Pública 

Esplanada 

 18/2015/56/0 
 José Manuel Duarte 
Figueiredo 

 Rua da Azenha - Pesos - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Habitação 

 18/2016/24/0 
 Maria de Lurdes Oliveira 
Peixeiro 

 Sobral - Pinho 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Canastro 

 18/2016/29/0  João Batista Duarte Ferreira  Pesos - Sul 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Barracão 

 18/2016/32/0  Henrique de Almeida Rocha  Rua Principal - Regada - Vila Maior 
Participação de 
obra de escassa 
relevância 

Muro 

 18/2012/132/0 
 Manuel Bandeira de Almeida 
Pinho 

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

Fotocópias Garagem 

 
4 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 10 a 23 de maio de 2016: Licenças de Diversão 
(01), Licença de Espetáculos na Via Pública (02), Diversos (Certidões / Declarações, etc.) 
(01), Execuções Fiscais (04), Taxa Municipal de Direitos de Passagem (02) e Licença de 
Táxis (01); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 10 a 23 de maio de 2016: 
Licenças de Construção (02), Licenças de Utilização (06), Ocupação do Espaço Público (02) e 
Ocupação da Via Pública com Obras (01); Na Secção de Obras e Serviços Urbanos, no 
período de 10 a 23 de maio de 2016: Concessão/Renovação de lugares nas Feiras Nova, Velha 
e Termas (01) e Licenças de Cemitério (02). ------------------------------------------------------------   
5 - Tomar conhecimento da Análise Orçamental da Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, 
E.M.S.A., referente ao 1.º trimestre de 2016, remetida a coberto de comunicação daquela 
entidade com o n.º 408, de 09 de maio, registada no mesmo dia no “MyDoc” sob o n.º 6172. -- 
6 – Ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, datado de 06 de maio, 
que autorizou a isenção do pagamento de taxa de ocupação da via pública à ATAB – 
Associação Teatral Amadora de Baiões, para a realização da procissão “Ladainha a Nossa 
Senhora”, no dia 01 de maio, às 21h00. ------------------------------------------------------------------ 
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7 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 13 de maio, que 
autorizou a cedência do Cineteatro Dr. Jaime Gralheiro ao Jardim de Infância da Misericórdia 
de Santo António de São Pedro do Sul, para a gravação da música dos finalistas no dia 25 de 
maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 18 de maio, que 
autorizou as despesas com a refeição dos técnicos da CCDRC, aquando da ação de formação 
levada a efeito na Câmara Municipal no dia 04 de maio. ---------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 239/16 - PROPOSTA DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS 
SAMPEDRENSES PROF.ª ISABEL SILVESTRE, DR. GUIMARÃES DA ROCHA E 
SR. ANTÓNIO HOMEM CARDOSO: ------------------------- --------------------------------------- 
Analisada a proposta apresentada para o efeito referido em epígrafe e de acordo com o 
sugerido pelo Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo, foi entendido dever a 
mesma consubstanciar-se na atribuição a cada um dos homenageados de medalha de mérito 
municipal, pelo que nos termos do Regulamento das Distinções Honoríficas se passou a 
votação por escrutínio secreto, tendo assim sido aprovada, por unanimidade, a atribuição da 
medalha de mérito municipal a cada um dos cidadãos sampedrenses referidos em epígrafe. ---- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 240/16 - ANTECIPAÇÃO DA DATA DA PRI MEIRA 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, por motivos de agenda da Vereação, se afigura impossível assegurar o 
quórum necessário para a realização da 1ª reunião do próximo mês de junho; Proponho a 
antecipação daquela reunião ordinária que assim irá ter lugar no dia 9 (quinta-feira) 
mantendo-se a hora e o local previstos no regimento.”------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 241/16 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N .º 516/15, DE 22 
DE DEZEMBRO, RESPEITANTE À CEDÊNCIA DE TERRENO PARA  QUARTEL 
DOS BOMBEIROS EM SÃO PEDRO DO SUL: --------------------------------------------------- 
Analisado o assunto referido em epígrafe, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
alterar a deliberação referida em epígrafe, no sentido da cedência do terreno em causa, 
identificado na mesma, ser pelo período de 50 anos.--------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 242/16 - PROPOSTA DA ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO PARA CELEBRAÇÃO DE PR OTOCOLO 
PARA PROJETO DE ESTÁGIO EM CONTEXTO ORGANIZACIONAL DE ALUNO 
DA LICENCIATURA DE GESTÃO E INFORMÁTICA:----------- ----------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta referida em 
epígrafe, apresentada pelo Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e 
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Gestão, constante do registo MyDoc nº 5187 que aqui se dá por integralmente reproduzido, 
assim autorizando a realização do estágio pelo aluno daquela instituição Jorge Miguel Ferreira 
da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 243/16 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA, APRESENTADOS PELA FÁBRI CA DA 
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DO SUL: -------------- --------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir os pedidos de isenção referidos em 
epígrafe, respeitantes às procissões dos dias 26 de maio, 29 de maio e 29 de junho. --------------  
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 244/16 - ABERTURA DE CONCURSO PARA LOCAÇÃO DO 
CAFÉ/BAR DO LENTEIRO DO RIO:----------------------- ----------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 
Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, datada de 12 de maio, 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: Junho 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 Luis Antunes, (vogal efetivo); Dr.ª Ana Teresa Seia de 
Matos, (vogal efetivo); José Luis 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 245/16 - EDIFÍCIO A AMEAÇAR RUIR SI TO EM OLIVEIRA, 
FREGUESIA DE SUL - NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA : -------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela Chefe da 
Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, assim nomeando para a comissão de vistoria 
para o efeito referido em epígrafe os seguintes trabalhadores: Arq. Pedro Marta, Eng.º Álvaro 
Rolo e fiscal Armando Pereira. ---------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 246/16 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO ROMANO DAS TERMAS DE SÃ O PEDRO 
DO SUL:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto referido em epígrafe, o 
qual se dispensa de ser transcrito, depois de ter sido rubricado por todos os membros do 
executivo, ficando a constituir o Anexo II da presente ata. -------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 

 
DELIBERAÇÃO N.º 247/16 - PEDIDO DE RESERVA DE SEPULTURA NO 
CEMITÉRIO DA CIDADE (PROC.º2016/18.03.10/22):------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, 
autorizando a reserva da sepultura nº 30, do Cantão A. ------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 248/16 - TRANSIÇÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE ÁGUAS - 
PINDELO DOS MILAGRES - ANEXO EXPLICATIVO AO PROTOCO LO:-------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o anexo explicativo ao 
protocolo inicial, referido em epígrafe, e em conformidade com o mesmo, autorizar a 
efetivação das despesas previstas no mesmo, condicionadas à existência de dotação 
orçamental e de fundos disponíveis.----------------------------------------------------------------------- 

 
EQUIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL  

 
DELIBERAÇÃO N.º 249/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO CINETEATRO 
APRESENTADO PELO CÉNICO - GRUPO DE TEATRO POPULAR:- -------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência referida em epígrafe, 
para o próximo dia 29 de maio, para realização do espetáculo “Procura-se Bráulio 
desesperadamente”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 250/16 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À A SSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS DE FIGUEIREDO DE ALVA, PARA APOIO À REALIZAÇ ÃO DO “BOTA 
A POÇA FEST”:-------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe, 
mediante a concessão do apoio logístico solicitado e apoio financeiro no valor de 500,00€ 
(quinhentos euros), condicionado à existência de fundos disponíveis.------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 251/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE STAND APRESENTADO 
PELA BINAURAL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE NODAR:------ ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, 
cedendo gratuitamente o equipamento solicitado, atenta a parceria existente formalizada 
através do acordo tripartido celebrado com a Direção-Geral das Artes, os Municípios de São 
Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades e a Binaural. ---------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO N.º 252/16 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM SPORTING 
CLUBE DE PORTUGAL E UNIDOS DA ESTAÇÃO PARA INTERCÂM BIO AO 
NÍVEL DA PRÁTICA DESPORTIVA: ----------------------- ---------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada para 
o efeito referido em epígrafe, assegurando as contrapartidas mencionadas na proposta de 
protocolo apresentada, constante do registo MyDoc nº 5649/2016 que aqui se dá por 
integralmente reproduzido, autorizando-se as respetivas despesas, condicionado à existência 
de fundos disponíveis. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 253/16 - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS 
DESPORTIVOS 3G:--------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento respeitante à 
iniciativa referida em epígrafe, o qual se dispensa de ser transcrito, depois de ter sido 
rubricado por todos os membros do executivo, ficando a constituir o Anexo III da presente 
ata, autorizando-se a respetiva despesa, condicionada à existência de dotação orçamental e de 
fundos disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 11 horas e 20 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, 
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O COORDENADOR TÉCNICO DA SECÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL , 
  


