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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPA L DE SÃO 
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016 

 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 e Prof. Rogério Fernandes Duarte. Faltou à presente 
reunião o Sr. Vereador Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. 

 
ABERTURA 

 
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 09 
horas e 30 minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: 
 
AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Não houve qualquer intervenção neste período.--------------------- 
 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Assistiram-se neste período às seguintes 
intervenções: Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo: Começou por referir 
que na reunião anterior de 13 de Setembro, o Presidente da Câmara, em referência aos 
incêndios florestais, disse que as declarações do Presidente da Liga dos Bombeiros sobre a 
falta de condições em S. Pedro do Sul, tinham sido feitas porque deveria favores ao Primeiro-
Ministro, considerando que essas declarações eram importantes para o inquérito que está a 
decorrer, até poderiam explicar alguma situação sobre aquele incêndio, nomeadamente sobre 
a não vinda de meios aéreos e como tal iriam pedir certidão dessas mesmas declarações para a 
enviar à comissão de inquérito. Após, referiu que o Partido Socialista colocou “outdoors” 
gigantes com informação sobre promessas eleitorais que estariam a cumprir, afirmando que 
precisam desses cartazes para alimentar a ideia que estão a realizar obras, perguntando onde 
estavam obras como a da Estrada Vouzela – Termas ou a recuperação da Escola Primária das 
Termas. Depois disse ainda que havia total opacidade e falta de transparência deste executivo, 
por não entregarem a informação que lhes tem sido solicitada ao abrigo do estatuto de 
oposição; Bem assim, na última Assembleia Municipal os membros do Conselho de 
Administração da Termalistur tinham vindo tentar colmatar as asneiras que têm andado a 
fazer, dando como exemplo a ida em simultâneo a Ourense de três carros à custa do erário 
público. Referiu ainda que tinham recebido comunicação do Chefe do Gabinete do Sr. 
Presidente da Câmara a informar da autorização para irem à Termalistur consultar a 
documentação que pretendiam e depois, no dia, lhes tinha sido negado esse acesso às 
instalações, afirmando ainda que o Presidente da Câmara ao invés de esconder a informação, 
estando a ser cúmplice das eventuais ilegalidades, deveria ser o primeiro a pedir esses 
esclarecimentos, essa investigação. O Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte interveio 
depois, referindo que o diretor clínico das Termas já ter auferido 100.000,00 € desde que está 
em funções, perguntando qual era o seu horário, quantas vezes ele ia às Termas e quantas 
vezes reunia com o corpo clínico, pedindo ainda a sua imediata substituição por um clínico 
que prestasse serviço nas Termas. Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
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agradeceu a presença de todos, em especial da RTP, dizendo que até pensava que o Vereador 
Prof. Adriano Azevedo se ia candidatar e anunciar essa candidatura, desafiando-o mesmo a 
que o fizesse já que achava que estava tudo tão mal. Depois, relativamente ao inquérito sobre 
os incêndios florestais, disse que o mesmo tinha sido pedido por ele e não pelo Primeiro-
Ministro, afirmando que mais do que politiquices baratas como as que acabava de assistir, lhe 
interessava mais assegurar a entrega de rações e de fenos aos pastores e agricultores que 
ficaram em risco depois de tudo o que ardera; Disse ainda entender a preocupação da 
oposição com os cartazes, face ao grande número de obras em execução elencando algumas 
delas; Referiu ainda que a Escola das Termas está neste preciso momento a ser recuperada; 
Afirmou também que não recebia lições de ninguém sobre transparência e quanto ao uso de 
automóveis à conta do erário público, referiu que foi o Vereador Prof. Adriano de Lima 
Gouveia Azevedo que usou na sua campanha eleitoral um Volvo do Turismo do Centro; 
Quanto ao acesso à Termalistur, disse que os Vereadores da oposição se tinham deslocado à 
empresa municipal, sem qualquer comunicação prévia, num dia que não estava presente 
qualquer elemento do Conselho de Administração e por esse motivo não tinham sido 
recebidos, sendo ainda que os Vereadores tinham o direito a ser informados sobre qualquer 
assunto de interesse público e não vasculhar documento a documento, ninguém lhes pretendia 
esconder informação, não podia era andar a tirar-se cópia de toda a documentação que pediam 
consecutivamente; Relativamente à reclamação à CADA, disse que poderiam ter acesso a 
alguns documentos mas não àqueles que tivessem segredos comerciais. Por último e em 
resposta ao Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte disse não saber de cor o horário de 
todos os funcionários da Câmara Municipal e da Termalistur, devendo, se assim o entendesse 
pedir essa informação por escrito, após o que a mesma seria recolhida e lhe seria transmitida. 
O Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo interveio novamente dizendo que na 
Escola Primária das Termas apenas estavam a ser feitas pequenas pinturas, quando tinha 
prometido fazer ali um Centro de Investigação Termal, perguntando ainda onde estava a 
cadeia que tinha prometido; Depois afirmou que existiam ilegalidades muito graves e que o 
Presidente da Câmara Municipal tinha conhecimento delas, pois tinha aprovado o Relatório de 
Atividades da Termalistur; Afirmou que o Presidente da Câmara Municipal só procurava o 
voto fácil, prometendo um Parque Industrial com lotes de 300 ou 400 m2 que nem para 
garagens serviam, não tendo durante o seu mandato sido criada uma única empresa, ou único 
posto de trabalho; Depois e ainda acerca da falta de transparência disse que também na 
Câmara Municipal se verificava isso, dando como exemplo o facto de a Câmara Municipal ter 
perdido ação em tribunal sobre o concurso do fornecimento do mobiliário para o Centro 
Escolar e essa informação ter sido sonegada nas responsabilidades contingentes na aprovação 
das contas. Referiu ainda que falou durante muitos meses nas contas da Associação “+ 
Comércio” e que houve grande demora na entrega do Relatório de Contas, constando do 
mesmo um subsídio que foi recebido duma associação de desenvolvimento de Viseu de 
2.500,00 € e não tendo a “+ Comércio” um único funcionário, nem tendo contratado serviços, 
perguntou onde tinha sido gasto esse dinheiro? Após, interveio novamente o Sr. Vereador 
Prof. Rogério Fernandes Duarte dizendo que se tinha deslocado à Termalistur por autorização 
expressa do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, não sendo problema deles que depois o 
Presidente da Câmara Municipal o tivesse vindo desautorizar; Depois disse que não obstante 
o serviço de fisioterapia das Termas ter muita qualidade, se deveria apostar mais na vertente 
de balneoterapia, até para não colocar problemas aos diversos jovens sampedrenses que 
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fizeram a sua formação na fisioterapia e não conseguem agora arranjar emprego na sua terra. 
Em resposta o Sr. Presidente da Câmara Municipal considerou de grande demagogia a 
declaração do Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte, pois o problema de emprego dos 
jovens era nacional e acontecia em todas as áreas profissionais, o problema de 
desenvolvimento era também transversal a todo o interior e a Câmara Municipal anterior não 
lhe tinha deixado nenhum parque industrial para se poder atrair investimento, tendo sim 
deixado 26 milhões de euros de dívida, à qual já tinha entretanto abatido mais de 7 milhões. 
Referiu ainda que andam já há muito tempo a falar de ilegalidades mas que nunca provaram 
nada. Por último e relativamente ao concurso das cadeiras referiu que houve um júri, tendo ele 
aceite a análise do júri, aconselhando a que “não fossem por aí”, pois quando estiveram na 
Câmara Municipal tinham apanhado várias multas ambientais, sem nunca terem feito uma 
ETAR para debelar esses problemas e nem sequer as multas pagarem. Nesta altura e para se 
encerrar este ponto do período de antes da ordem do dia e quando eram 10 horas 31 minutos o 
Sr. Presidente da Câmara determinou que se procedesse a um intervalo de 5 minutos. ----------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 364/16 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃ O ORDINÁRIA 
DO DIA 13 DE SETEMBRO 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.---------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Vereador Prof. Rogério Fernandes Duarte disse votar favoravelmente a ata, aditando a 
seguinte menção na deliberação nº 363/16: “Na sequência da apresentação feita pelo Sr. 
vereador Pedro Mouro, relativa ao pedido de apoio para o funcionamento da escola de música 
da banda Aliança Pinho/Vila Maior, o vereador Rogério Duarte começou por lamentar o facto 
de a sua intervenção não ter sido lavrada em ata, quando para isso tinha alertado. O Sr. 
vereador Pedro Mouro propôs um apoio mensal no valor de 150€, justificando que a referida 
instituição já beneficiava da cedência da escola dos Amieiros. O vereador Rogério Duarte 
interveio discordando da proposta, uma vez não considerar válido o argumento apresentado 
pelo vereador Pedro Mouro, em virtude de o termo de comparação feito com a banda 
Filarmónica Harmonia, não fazer qualquer sentido, uma vez que as suas instalações foram 
edificadas pela câmara municipal, logo, criar-se-ia uma situação de diferenciação. O vereador 
Rogério Duarte insistiu que o apoio deveria ser igual ao que atualmente está a ser concedido à 
instituição congénere, traduzindo-se a sua proposta em 400€, mensais, sujeito à mesma 
avaliação e obrigações”. A Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira Almeida Sobrinho 
declarou que também deveria ficar registada na mesma deliberação a sua proposta de 
contratação de um professor de música que desse aulas a todas as escolas de música.------------ 
 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
DELIBERAÇÃO N.º 365/16 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARI A DO DIA 23 DE 
SETEMBRO 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: 570.244,48€ (quinhentos e setenta mil, duzentos e quarenta e 
quatro euros e quarenta e oito cêntimos).-----------------------------------------------------------------  
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- Operações não Orçamentais: 398.743,39€ (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e 
quarenta e três euros e trinta e nove cêntimos).---------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 366/16 - 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 12 a 23 de setembro de 2016, constantes da relação elaborada pela 
Secção de Contabilidade, constituída por 05 folhas, a qual importa da forma que a seguir se 
indica: em 728.220,15€ (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte euros e quinze 
cêntimos) de operações orçamentais e em 1.439,04€ (mil, quatrocentos e trinta e nove euros e 
quatro 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 13 
a 26 de setembro de 2016, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção:---------  

NOME RESIDÊNCIA/SEDE ASSUNTO LOCAL 

João da Rocha Cardão 
Rua do Outeiro nº13 – 
Figueiredo de Alva 

Licenciamento de Ocupação de Via Pública – Procissão da Honra 
de Nossa Senhora das Dores, a realizar da Igreja Paroquial de 
Figueiredo percorrendo várias ruas de Figueiredo de Alva. 

Figueiredo de Alva 

Mário da Costa Ferreira 
Rua dos Paúlos nº 15 - 
Sul 

Averbamento do novo alvará nº 122339 da Licença de Táxi nº16 
com lugar fixo em Pesos de Sul, para a atividade de transporte em 
táxi. 

Sul 

Almiro Figueiredo 
Sebastião 

Rua do Povo nº 119 - 
Cobertinha – Vila Maior 

Averbamento de mudança de viatura para a atividade de 
transporte em táxi– Licença de Táxi nº 23, com lugar fixo em S. 
Pedro do Sul 

S. Pedro do Sul 

3 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelo Sr. Vereador Dr. Francisco José de Matos, 
em processos de obras e outros que correm seus termos na Secção de Obras e Urbanismo, no 
período de 13 a 26 de setembro 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 

01/1988/285/0 António de Oliveira Jacinto 
Largo de São Sebastião - União das freguesias de 
São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Escritórios 

01/1973/159/0 
O VIDRINHO - Comércio 
de Vidros, LDA. 

Largo da Cerca, 150 - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Armazém 

01/1978/155/0 
Maria Alda Rodrigues 
Ferreira 

Pedreira - Valadares 
Participação de obra 
de escassa relevância 

Muro 

01/2006/78/0 
Agostinho Rodrigues 
Sousa 

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

Junção de 
documentos 

Habitação 

01/1982/430/0 António Ferreira Gomes 
Quintela - União das freguesias de São Pedro do Sul, 
Várzea e Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

01/1984/209/0 Serafim Almeida Diogo 
Bairro do Pedregal - União das freguesias de Santa 
Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões 

Certidão Certidão 

01/1992/165/0 
Alzira Conceição Morais 
Marques 

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

Fotocópias Fotocópias 

01/1994/62/0 Rogério Carvalho da Silva 
Rua Belo Horizonte - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

01/1994/62/0 Rogério Carvalho da Silva 
Rua Belo Horizonte - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 
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01/1994/62/0 Rogério Carvalho da Silva 
Rua Belo Horizonte - União das freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Averbamentos Habitação 

01/1976/170/0 
Dória Rolo de Oliveira do 
Aido 

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

Fotocópias Fotocópias 

01/2012/33/0 
Rui Pedro dos Santos 
Leitão 

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

Prorrogação licença 
de obras 

Habitação 

01/1996/407/0 
Maria de Nazaré de 
Almeida Oliveira Monteiro 

Rua de Santa Eufémia, 781 - Arcozelo - União das 
freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

01/2003/217/0 
Centro Social de Vila 
Maior 

Cobertinha - Vila Maior Fotocópias Fotocópias 

01/1983/568/0 Fernando Augusto da Silva 
Bairro da Ponte - União das freguesias de São Pedro 
do Sul, Várzea e Baiões 

Fotocópias Fotocópias 

01/1995/223/0 
Manuel Luís de Paiva 
Loureiro 

Fermontelos - Figueiredo de Alva Fotocópias Fotocópias 

01/2014/30/0 
José Carlos de Almeida 
Dias 

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

Fotocópias Fotocópias 

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

Ocupação de espaço 
público 

Publicidade 

17/2015/14/0 António Martins Fernandes Rua dos Antónios - Figueiredo de Alva Fotocópias Fotocópias 

18/2014/38/0 
Manuel Soares Martins 
Paiva 

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

Participação de obra 
de escassa relevância 

Barracão 

18/2015/110/0 Cerasela Negrescu Rua da Portela da Igreja - Pesos -Sul Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

18/2016/99/0 Fernando da Silva Almeida 
Cabria - União das freguesias de São Pedro do Sul, 
Várzea e Baiões 

Participação de obra 
de escassa relevância 

Habitação 

4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelos Srs. Vereadores Dr. Francisco José de 
Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, em processos que correm seus termos na Secção 
de Obras e Serviços Urbanos, no período de 13 a 26 de setembro de 2016, constantes da 
seguinte relação elaborada por aquela Secção: ---------------------------------------------------------- 
NºPROCº NOME ASSUNTO MORADA 

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

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

18.03.04 Agência Funerária Sampedrense Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 António Santos Almeida 
Renovação de licença de reserva de 
sepultura, nº 64, cantão D 

Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.04 Agência Funerária Sampedrense Inumação de cadáver Cemitério Municipal da Pedreira 

18.03.10 João Manuel Bastos de Almeida 
Renovação de licença de reserva de 
sepultura, nº 1, cantão D 

Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.10 António José de Almeida Rocha 
Renovação de licença de reserva de 
sepultura, nº59, cantão A 

Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.10 António Santos Almeida 
Renovação de licença de reserva de 
sepultura, nº 100, cantão D 

Cemitério Municipal da Cidade 

18.03.10 Irene Maria Gonçalves Pinto 
Renovação de licença de reserva de 
sepultura, nº 125, cantão C 

Cemitério Municipal da Cidade 

18.02.16 João Félix Figueiredo 
Renovação de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Sacados - São Félix 

18.02.16 Luís Filipe de Almeida Ferreira 
Pedido de licença de ocupação da via 
pública com canos 

Sobrosa - Santa Cruz da Trapa 

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

5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 
Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 13 a 26 de setembro de 2016: Licenças de 
Diversão (03), Diversos (Certidões / Declarações, etc.) (02), Execuções Fiscais (05), Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem (01), Licença de Táxis (03) e Outras Receitas de Capital e 
Recorrentes (01); Na Secção de Obras e Urbanismo, no período de 13 a 26 de setembro de 
2016: Licenças de Construção (02) e Licenças de Utilização (02); Na Secção de Obras e 
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Serviços Urbanos, no período de 13 a 26 de setembro de 2016: Concessão/Renovação de 
lugares nas Feiras Nova, Velha e Termas (10), Travessia/Ocupação Via Pública com Canos 
(02) e Licenças de Cemitério (03). ------------------------------------------------------------------------ 
6 – Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 14 de setembro, 
que autorizou a cedência do Cineteatro “Jaime Gralheiro” à Comissão Política do PSD de São 
Pedro do Sul, para a realização de atividade política no dia 24/09/2016.---------------------------- 
7 – Tomar conhecimento da celebração de acordo de permuta de área de terreno para a 
Estação Elevatória do Paraíso – ETAR de Valgode, no passado dia 13 de setembro, entre o 
Município de São Pedro do Sul, Maria da Glória Rodrigues Martins e António Martins. -------- 
8 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16 de setembro, 
que autorizou a colaboração do Município na divulgação da 21.ª Campanha de Reciclagem de 
Radiografias da AMI, a decorrer entre 13 de setembro e 04 de Outubro do corrente ano.-------- 
9 - Ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 16 de setembro, 
que autorizou a cedência de apoio ao Cénico – Grupo de Teatro Popular, para a apresentação 
do espetáculo de teatro “A farsa do advogado Pathelin” no Cineteatro “Jaime Gralheiro”, no 
dia 17 de setembro, no âmbito da comemoração do 45º Aniversário do Grupo. ------------------- 
10 – Tomar conhecimento da celebração dos acordos de acerto de estremas entre o Município 
de São Pedro do Sul e os proprietários confinantes com a antiga linha de caminho de ferro, no 
passado dia 27 de junho, com o objetivo da correta implantação do projeto da ciclovia, 
constantes do registo MyDoc nº 10459 que aqui se dá por integralmente reproduzido.----------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 367/16 - HOMENAGEM AOS BOMBEIROS NO  PRÓXIMO 
FERIADO MUNICIPAL: --------------------------------- ----------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal com o seguinte teor: “Proposta - Os bombeiros são 
entidades coletivas constituídas por homens e mulheres que, de uma forma completamente 
voluntária, dão parte do seu tempo em prol do próximo, muitas vezes em condições muito 
difíceis, pondo em causa a sua própria vida. Exemplo disso foi a sua participação nos fogos 
que assolaram o nosso concelho durante este verão. Com sacrifício, mas com uma enorme 
vontade de servir, abdicam das suas horas de descanso, do apoio à família e mesmo dos seus 
afazeres pessoais e profissionais. A colaboração sempre pronta com as instituições e no caso 
concreto com o município de S. Pedro do Sul é encorajadora para que os problemas ou 
situações sejam rapidamente ultrapassados e resolvidos. Por tudo isto e muito mais que havia 
para dizer, proponho que sejam homenageados no próximo feriado municipal todos os 
bombeiros do concelho de S. Pedro do Sul.” ------------------------------------------------------------ 
O Sr. Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo propôs que em aditamento à 
proposta anterior fossem também homenageadas outras pessoas que intervieram no cenário 
dos incêndios florestais, como os sapadores florestais ou os escuteiros, para além de um 
conjunto de voluntários que também colaboraram, como um senhor de Figueiredo de Alva 
que se disponibilizou a fornecer palha, ou os quatro Presidentes de Juntas de Freguesia das 
freguesias afetadas pelo fogo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal considerou que não se 
devia votar essa proposta de imediato, pois sempre se correria o risco de omitir alguém, dando 
como exemplo o Presidente da Junta de Freguesia de Figueiredo de Alva que apesar da sua 
freguesia não ser afetada diretamente, colaborou ativamente tanto ou mais que os outros 
Presidentes de Juntas de Freguesia. Posta então à votação esta proposta apresentada pelo Sr. 
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Vereador Prof. Adriano de Lima Gouveia Azevedo em nome dos Vereadores eleitos pelo 
PSD, foi a mesma rejeitada por 3 votos a favor e 3 votos contra, tendo o Sr. Presidente da 
Câmara Municipal usado o seu voto de qualidade. ----------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 368/16 - PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO PARA A CR IAÇÃO DA 
UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO SUL: -------------- 
Presente a proposta da Administração Regional de Saúde do Centro – Agrupamento de 
Centros de Saúde de Dão-Lafões para o efeito referido em epígrafe, constante do registo 
MyDoc nº 8032, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, colaborar na criação do 
serviço referido em epígrafe, vocacionada para a prestação de cuidados de saúde e apoio 
psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias 
e grupos mais vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou 
doença que requeira acompanhamento próximo, disponibilizando para o efeito a título 
gracioso espaço físico para a instalação e funcionamento daquela UCC e bem assim 
disponibilizando viatura automóvel ligeira. -------------------------------------------------------------- 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 369/16 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDR O DO SUL: --- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento de não ter havido 
qualquer intervenção no âmbito da apreciação pública já realizada e assim aprovar a proposta 
de alteração ao Regulamento referida em epígrafe, submetendo a mesma à necessária 
aprovação da Assembleia Municipal, a qual se dispensa de ser transcrita, depois de ter sido 
rubricada 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. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 370/16 - TAXA MUNICIPAL DOS DIREITO S DE PASSAGEM 
PARA 2017:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a fixação 
da taxa municipal dos direitos de passagem para o ano de 2017 em 0,25%, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 2 ao artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, na sua 
redação atual. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 371/16 - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚ BLICA PARA 
EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO NECESSÁRIO À 
EXECUÇÃO DO PARQUE URBANO DAS NOGUEIRAS - RETIFICAÇ ÃO DA 
DELIBERAÇÃO Nº 71/16, DE 23 DE FEVEREIRO:---------------------------------------------- 
Na sequência do ofício nº 11721 remetido pela DGAL a 23/08/2016, rececionado sob o nº 
14362, a 19/09/2016, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retificar a deliberação 
tomada em reunião de 23 de fevereiro de 2016, de resolução de pedido de declaração de 
utilidade pública com posse administrativa, tendo em vista a expropriação de prédio rústico 
para construção do Parque Urbano das Nogueiras, a qual passará a ter a seguinte redação: 
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“Presente o processo respeitante ao assunto referido em epígrafe e tendo-se verificado ter sido 
enviada a tentativa de aquisição pela via do direito privado face à disponibilidade dos valores 
propostos pela Câmara Municipal, resultantes da avaliação feita por perito da lista oficial do 
Ministério da Justiça e aos valores contrapropostos pelos proprietários, a Câmara Municipal 
deliberou, nos termos do nº 1 do art.º 10 do Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 
168/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 56/2008, de 4 de setembro e ao 
abrigo do disposto na alínea vv) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei nº 75/2003 de 12 de setembro, atenta a urgência e o interesse público 
municipal requerer a declaração da utilidade pública e posse administrativa do prédio rústico 
denominado “Quinta dos Monizes”, sito no local denominado “Chão do Rio e do Meio”, em 
São Pedro do Sul, inscrito na matriz predial rústica nº 966 da União das Freguesias de São 
Pedro do Sul, Várzea e Baiões, descrito na Conservatória do Registo Predial de São Pedro do 
Sul sob o nº 2819, cujos co-proprietários são Elisa Maria Moreno de Dion Cardoso Moniz da 
Cunha Lucas e Alberto de Dion de Melo Cardoso Moniz. A concretização desta obra é 
primordial para a melhoria do ambiente urbano, através da reabilitação de espaços públicos, 
ao criar-se um espaço privilegiado de estadia e recreio multifuncional, visando igualmente o 
reforço da centralidade do Rio Vouga e a promoção da requalificação das suas margens. A 
posse administrativa requerida fundamenta-se na necessidade urgente de realização de 
levantamentos topográficos tendo em vista a execução dos indispensáveis projetos de 
especialidade. A dita obra, com projeto já aprovado, irá ser beneficiada por fundos 
comunitários no âmbito do programa “Politica das Cidades”, com prazo de execução fixo, e 
conforme candidatura já apresentada. De acordo com o relatório de avaliação do prédio 
rústico acima mencionado, elaborado por perito avaliador da lista oficial do Ministério da 
Justiça, o valor atribuído ao mesmo é de 184.085,68 € (cento e oitenta e quatro mil, oitenta e 
cinco euros e sessenta e oito cêntimos), correspondendo 118.978,18 € (cento e dezoito mil, 
novecentos e setenta e oito euros e dezoito cêntimos) ao custo do terreno e 65.107,50 € 
(sessenta e cinco mil, cento e sete euros e cinquenta cêntimos) às benfeitorias que nele 
existem. De acordo com a Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de São Pedro 
do Sul o prédio em questão encontra-se totalmente inserido em áreas da Reserva Ecológica 
Nacional (REN) e quase todo em área de Reserva Agrícola Nacional (RAN), encontrando-se 
uma pequena faixa em áreas urbanizáveis. A presente retificação da resolução de requerer a 
DUP, com posse administrativa, deverá ser comunicada aos coproprietários do prédio rústico 
que se pretende expropriar, acima identificados”.------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO FINANCEIRA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 372/16 - PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL N.º 2 AO 
ORÇAMENTO DA DESPESA E RESPETIVO GOP DO ANO DE 2016: -------------------- 
Foram apresentados os documentos referidos em epígrafe, tendo a Câmara Municipal 
deliberado, por unanimidade, concordar com os mesmos, submetendo-os à necessária 
aprovação da Assembleia Municipal, os quais ficam a constituir o Anexo III da presente ata, 
depois do documento, constituído por 02 folhas, ter sido rubricado por todos os membros do 
executivo, sendo que importam em 431.668,00€ (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e 
sessenta e oito euros) para as Grandes Opções do Plano e em 3.049.255,36€ (três milhões, 
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quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos) para o 
Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 373/16 - CONCESSÃO DE APOIO À ASSOL NO PAGAMENTO 
DE TRATAMENTOS TERMAIS AOS SEUS UTENTES: ----------- ---------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura referida em 
epígrafe, com o valor de 1.393,00€ (mil trezentos e noventa e três euros), respeitante ao apoio 
concedido à ASSOL – Associação de Solidariedade Social de Lafões, conforme protocolo 
celebrado em 2004, para proporcionar tratamentos termais aos beneficiários daquela 
associação durante o ano de 2015.------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 374/16 - PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DAS TAXAS DE IMI 
PARA O ANO DE 2016, A LIQUIDAR EM 2017:-------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vereador 
Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, datada de 20 de setembro, com o seguinte teor: “Proposta 
- Taxas de IMI. À reunião da Câmara Municipal, Considerando que: O Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (CIMI) estipula, no seu art. 112.º, que os municípios fixam a taxa de 
IMI a aplicar em cada ano, mediante deliberação da Assembleia Municipal, dentro dos limites 
fixados, podendo definir majorações e minorações de acordo com as possibilidades conferidas 
na nesta norma; Sem por em causa os principais princípios de sustentabilidade financeira, este 
executivo tem apostado na adequação dos impostos e taxas municipais às características e à 
atual situação dos agentes económicos locais, nomeadamente, do tecido empresarial e das 
famílias, procurando que estes não sejam um entrave à sua atividade e ao seu 
desenvolvimento económico; Paralelamente, as políticas municipais têm vindo a incidir sobre 
a estrutura demográfica do concelho, designadamente sobre o envelhecimento e a 
desertificação, procurando implementar medidas de incentivo à natalidade e à fixação dos 
agregados familiares; Proponho que a Câmara Municipal concorde e submeta a deliberação da 
Assembleia Municipal o seguinte: A fixação da seguinte taxa de IMI, conforme limites 
definidos no n.º 1 do referido art. 112.º, aplicável ao ano de 2016 a liquidar em 2017: Prédios 
Urbanos – 0,3%; A fixação de uma redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis para 
o mesmo ano, a aplicar aos prédios urbanos (ou parte de prédio) destinados a habitação 
própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente 
afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 
compõem o respetivo agregado familiar, tal como previsto no art.º 112.º-A, de acordo com a 
seguinte tabela: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos, considerando-
se este o teor definitivo da presente deliberação, assim se dando a respetiva minuta por 
retificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 375/16 - CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A  TRANSDEV: ----- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a realização de transportes 
escolares com recurso às carreiras públicas para o ano letivo de 2016/17, celebrando 
protocolo para o efeito com a “Transdev Interior, S.A”, empresa concessionária de transportes 
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no nosso concelho, nos termos constantes do documento anexo ao registo MyDoc nº 
10601/2016, de 20 de setembro que aqui se dá por integralmente reproduzido.-------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
DELIBERAÇÃO N.º 376/16 - PARQUE INDUSTRIAL DE PINDE LO DOS 
MILAGRES - ALTERAÇÃO AO PDM:----------------------- --------------------------------------- 
Presente a informação da Chefe da DPGU no sentido da deliberação de alteração do PDM 
dever ser tomada em reunião pública, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
reiterar o conteúdo da sua deliberação nº 268/16, de 9 de junho, submetendo-a à aprovação da 
Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 377/16 - PROPOSTA DA FREGUESIA DE MANHOUCE PARA 
CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS TAXAS DAS LICENÇAS DE 
RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS DESTRUÍDOS PELOS RECENTES INCÊNDIOS 
FLORESTAIS:---------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
Presente a proposta referida em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 13440 que aqui se dá 
por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder 
isenção do pagamento de taxas das licenças respeitantes à recuperação / reconstrução dos 
imóveis danificados em consequência dos recentes incêndios florestais, em todas as freguesias 
afetadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 

 
EQUIPA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL  

 
DELIBERAÇÃO N.º 378/16 - CONCESSÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA "ANIMAR AS FÉRIAS" - PROC.º 2016/10.04.01/32: -------------------------- 
Analisado o pedido referido em epígrafe e atenta a informação da Técnica Superior de Ação 
Social registada com o n.º 10447, de 15 de setembro, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no 
sentido de conceder à criança em causa a isenção do pagamento das refeições que abrangeram 
as semanas de 5 a 9 e 12 a 16 de setembro, no âmbito do programa “Animar as Férias 2016”, 
face ao contexto socioeconómico do agregado familiar. ----------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 379/16 - PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃ O DAS 
FAMÍLIAS NO ALARGAMENTO DE HORÁRIO E FORNECIMENTO D E 
REFEIÇÕES NOS JARDINS DE INFÂNCIA PARA O ANO LETIVO  DE 2016/2017:--- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela 
Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Sobrinho, datada de 15 de setembro, assim determinando que a 
comparticipação das famílias seja calculada de acordo com o posicionamento do agregado 
familiar nos escalões de rendimento para atribuição de abono de família, conforme a seguir se 
indica: 
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Escalão do abono de 
família 

Escalão de apoio 
Alimentação 
(valor/dia) 

Prolongamento Horário 
(valor/mês) 

1 A 0,00 € 0,00 € 
2 B 0,73 € 10,00 € 
3 ou mais C 1,46 € 20,00 € 
 
 
DELIBERAÇÃO N.º 380/16 - PROPOSTA DA ASSOL  - ASSOCIAÇÃO DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES PARA CONTINUAÇÃO DA PARCERIA 
RESPEITANTE ÀS ATIVIDADES DO CONTO E EXPRESSÃO MUSI CAL: ------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a continuidade da parceria 
respeitante às atividades do Conto e de Expressão Musical para pessoas apoiadas por aquela 
instituição nos moldes do ano transato. -------------------------------------------------------------------  
 
DELIBERAÇÃO N.º 381/16 - PEDIDOS DE UTILIZAÇÃO GRAT UITA DAS 
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS, APRESENTADOS PE LA ASSOL - 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES: ------ ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente à ASSOL – Associação 
de Solidariedade Social de Lafões, para o corrente ano letivo e à semelhança dos anos 
anteriores, as instalações da piscina municipal coberta para utilização por dois grupos de 
pessoas apoiadas por aquela instituição, em dois períodos semanais (duas tardes), e bem assim 
as instalações do pavilhão desportivo municipal, para utilização por pessoas apoiadas por 
aquela instituição, num período semanal (uma manhã).------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 382/16 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2016/17 
- PROCESSOS Nº 2016/13.02.03/6, 7 E 92,  2016/13.02.01/159 E 2016/13.02.02/155: ------- 
Analisados os processos em referência e atentas as informações da Técnica Superior de Ação 
Social com os n.ºs 10638, 10616, 10562, 10490 e 10494 respetivamente, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com 
as mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 383/16 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO RANCHO 
FOLCLÓRICO DE PINHO PARA A OBRA DE ARRANJOS EXTERIO RES DO 
EDIFÍCIO-SEDE DA ASSOCIAÇÃO, COM CONSTRUÇÃO DE POLI DESPORTIVO 
E PARQUE INFANTIL: --------------------------------- ------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado para o efeito 
referido em epígrafe, até ao valor de 22.191,60€ (Vinte e dois mil cento e noventa e um euros 
e sessenta cêntimos) correspondente ao limite dos 30% não comparticipados.--------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 384/16 - CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO 
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA DA BANDA FILARMÓN ICA 
HARMONIA - CLARIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ANTERIORES :----------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, clarificar as deliberações anteriormente 
tomadas a respeito do apoio à escola de música da Banda Filarmónica, no sentido de, à 
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semelhança do recentemente deliberado relativamente à escola de música da Banda Aliança 
Pinho / Vila Maior, se avaliar a atividade da escola mediante a apresentação de relatório 
anual, coincidente com o ano letivo, sendo que o subsídio mensal de 400,00€ (quatrocentos 
euros) é atribuído para os meses compreendidos entre setembro e junho. Para além disso e de 
acordo com o já determinado em deliberações sobre esta matéria, a Câmara Municipal 
deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar o relatório elaborado pela entidade referida 
em epígrafe, respeitante ao 1º semestre de 2016 e assim atribuir-se subsídio mensal de 
400,00€ (quatrocentos euros) para apoio ao funcionamento à escola de música naquele 
período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos, considerando-
se assim este o teor definitivo da presente deliberação, dando-se a respetiva minuta por 
retificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 385/16 - PROPOSTA DE PROTOCOLO RELATIVO AO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO D E SANTA CRUZ 
DA TRAPA: ------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela 
Sr.ª Vereadora Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho, para o efeito referido 
em epígrafe, com o seguinte teor: “Protocolo - O Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da 
Trapa e a Câmara Municipal de São Pedro do Sul no âmbito do fornecimento de refeições aos 
alunos do 1º ciclo da Escola Básica Integrada de Santa Cruz da Trapa; a) Reconhecendo que a 
igualdade de oportunidades de acesso à educação, ao ensino e à promoção do sucesso 
educativo nos diferentes níveis de escolaridade constituem objetivos fundamentais da política 
educativa; b) Conscientes de que as desigualdades nos planos sócio económicos, cultural e de 
saúde se apresentam, por via da regra, como importantes causas de condicionamento do 
rendimento escolar e influenciam, de forma determinante, atitudes que se refletem no sucesso 
educativo; c) Reconhecendo que as escolas, enquanto elemento integrante da comunidade e a 
Câmara Municipal de São Pedro do Sul, assumem a responsabilidade direta e imediata pela 
execução das medidas e ações de apoio sócio educativo, visando assegurar aos alunos um 
regime alimentar adequado às suas necessidades; Estabelecem entre si o seguinte acordo: 
1.ºCompetências da Escola Básica Integrada de Santa Cruz da Trapa: 1 - O fornecimento de 
refeições escolares aos alunos do 1º ciclo, na EBI, pelo preço fixado para os alunos do 2º e 3º 
ciclo, que é, para o presente ano letivo de 1,46 €; 2 - O envio mensal da informação sobre o 
número de refeições encomendadas para os alunos do 1º ciclo. 2.º Competências da Câmara 
Municipal: 1 – A comparticipação no valor do custo real da refeição / aluno de acordo com os 
critérios e em idênticos montantes comparticipação das Direções Regionais de Educação nos 
encargos com a alimentação para os alunos dos outros ciclos de escolaridade, na importância 
de 0,262 €, por aluno; 2 – A Câmara Municipal suportará o custo total ou parcial, do preço 
fixado para a refeição que para o presente ano letivo é de 1,46 €, de acordo com os critérios 
fixados, no âmbito do respetivo concelho, para o apoio sócio educativo aos alunos de 
agregados familiares com dificuldades económicas. O presente acordo produz efeitos para o 
ano letivo 2016/2017”. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 386/16 - PEDIDO APRESENTADO PELO IEFP PARA 
CEDÊNCIA DE SALA DA EX-ESCOLA DO 1.º CEB DE SÃO PEDRO DO SUL: -------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de sala da ex-Escola 
do 1º CEB de São Pedro do Sul ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., 
para a realização da ação de formação “Vida Ativa de Inglês”, com a duração de 100 horas, 
com início no dia 27 de setembro e termo no dia 10 de novembro de 2016.------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO N.º 387/16 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO EXTERIOR DA 
EX-ESCOLA DO 1.º CEB DE SÃO PEDRO DO SUL, APRESENTADO PELA ASSOL 
- ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES: ---- ------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do espaço exterior da 
ex-Escola do 1.º CEB de São Pedro do Sul à ASSOL – Associação de Solidariedade Social de 
Lafões, para realização de um magusto no próximo dia 10 de novembro. -------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 388/16 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS 
ESCOLARES - PROC.º 2016/10.04.01/34:------------------------------------------------------------ 
Analisado o processo em referência e atenta a informação da Técnica Superior de Ação Social 
registada com o n.º 10655, de 21 de setembro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no sentido de não se 
conceder o apoio solicitado pelas razões constantes na mesma. -------------------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO N.º 389/16 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 2.º 
TORNEIO DE FUTEBOL TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, APRESENTADO PELA 
UNIÃO DESPORTIVA SAMPEDRENSE:---------------------- ------------------------------------- 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir subsídio no valor de 500,00€ 
(quinhentos euros) à União Desportiva Sampedrense para apoio à atividade referida em 
epígrafe, condicionando-se este apoio à existência de fundos disponíveis. ------------------------- 
Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------- 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram 12 horas, nada mais 
havendo a tratar, deu-se a presente reunião por encerrada, dela para tudo constar, se lavrando 
a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal Vítor Manuel de 
Almeida Figueiredo, pela Chefe da Divisão Administrativa, Dr.ª Ana Teresa Soares de Melo 
Camarate de Campos Seia de Matos e por mim, António Miguel Perdigoto Girão, 
Coordenador Técnico da Secção de Expediente Geral. ------------------------------------------------  
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