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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO 

SUL REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, 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 Dr. Daniel David Gomes Martins, Dr.ª Teresa Cristina 

Castanheira de Almeida Sobrinho, Dr. José Manuel da Silva Tavares e Dr. Francisco José de 

Matos. Faltaram à presente reunião os Srs. Vereadores Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, 

para participar em reunião em Lisboa, em representação do Município e Eng. Nuno Filipe 

Miranda Henriques de Almeida, por motivo de férias. -------------------------------------------------  

 

ABERTURA 

 

Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 

catorze horas, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: ----------------  

 

TOMADA DE POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA: Estando presentes os elementos que não puderam comparecer nas tomadas 

de posse anteriores, foi efetuada a tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de 

Segurança, da qual se lavrou a ata que fica a constituir o Anexo I da presente ata, dela ficando 

a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve qualquer intervenção  neste 

período. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 564/19 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019: ---------------------------------------------------------------  

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. ----------------------------------------------------------------------  

Nota: Não interveio neste ponto a Srª Vereadora Dra. Teresa Cristina Castanheira Almeida 

Sobrinho, por não ter estado presente na reunião que respeita a ata em aprovação. ---------------  

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

DELIBERAÇÃO N.º 565/19 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 05 DE 

DEZEMBRO DE 2019: ------------------------------------------------------------------------------------  

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte situação dos saldos 

existentes no resumo diário da tesouraria referido em epígrafe: --------------------------------------  

- Operações Orçamentais: 43.675,17€ (quarenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco euros e 

dezassete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Operações não Orçamentais: 773.358,17€ (setecentos e setenta e três mil, trezentos e 

cinquenta e oito euros e dezassete cêntimos). ------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO N.º 566/19 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO E 

RATIFICAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara Municipal deliberou 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 22 de novembro a 15 de dezembro de 2019, constantes da relação 

elaborada pela Secção de Contabilidade, constituída por 05 folhas, a qual importa em 

640.186,97€ (seiscentos e quarenta mil, cento e oitenta e seis euros e noventa e sete cêntimos) 

de operações orçamentais e em 12.721,49€ (doze mil, setecentos e vinte e um euros e 

quarenta e nove cêntimos) de operações de tesouraria, a qual se dispensa de ser transcrita, 

ficando a constituir o anexo II  da presente ata depois de ter sido rubricada por todos os 

membros do Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 23 

de novembro a 06 de dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção, 

constante do registo MyDoc nº 12895/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. -----   

 

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 25 de novembro a 06 de dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por 

aquela Secção, constante do registo MyDoc nº 12888/2019 que aqui se dá por integralmente 

reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4 - Tomar conhecimento dos despachos dados pelos Srs. Vereadores Dr. Francisco José de 

Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida, em processos que correm seus 

termos na Equipa de Águas, Saneamento e Serviços Urbanos, no período de 23 de novembro 

a 06 de dezembro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção, constante do 

registo MyDoc nº 12784/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ---------------------  

 

5 - Tomar conhecimento de terem sido emitidas as seguintes licenças: Na Secção de 

Contencioso, Taxas e Licenças, no período de 25 de novembro a 06 de dezembro de 2019: 

Execuções Fiscais (03) e Taxa Municipal de Direitos de Passagem (02); Na Secção de Obras e 

Urbanismo, no período de 25 de novembro a 06 de dezembro de 2019: Licenças de 

Construção (02), Licenças de Utilização (04) e Licenças de Legalização (03); Na Equipa de 

Águas, Saneamento e Serviços Urbanos, no período de 23 de novembro a 06 de dezembro de 

2019: Concessão/Renovação de lugares nas Feiras Nova, Velha e Termas (25), Licenças de 

Cemitério (12) e Travessia/Ocupação Via Pública com Canos (05). ---------------------------------  

 

6 – Tomar conhecimento dos seguintes autos de medição de empreitadas: -------------------------    

OBRA N.º NOME DA EMPREITADA  EMPREITEIRO AUTO VALOR AUTO 
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Obra n.º 

05/2018  

Parque Industrial de Pindelo dos Milagres – Parque 

Empresarial de S. Pedro do Sul  

Gumervias Const. Civil e Obras 

Públicas, Lda.  
n.º 14 32.280,38 € 

Obra n.º 

26/2016 
ETAR Intermunicipal S. Pedro do Sul e Vouzela 

Consórcio Externo “Espina & 

Delfin/Factor Ambiente 
n.º 31 151.177,96 € 

Obra nº 

05/2018 

Parque Industrial de Pindelo dos Milagres – Parque 

Empresarial de S. Pedro do Sul  

Gumervias Const. Civil e Obras 

Públicas, Lda.  
n.º 15 47.639,11 € 

 

7 - Tomar conhecimento da análise orçamental da Termalistur, referente ao 3º trimestre de 

2019, constante da comunicação da empresa municipal registada no MyDoc sob o nº 19194, o 

qual aqui se dá por integralmente reproduzido, devendo também ser levado ao conhecimento 

da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

8 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

29/11/2019, exarado no registo MyDoc nº 12303/19, que autorizou a celebração de acordo 

para cedência de terreno com Eduardo Rodrigues da Silva, António Joaquim Ferreira da 

Rocha e João de Sousa da Costa, respeitante à parcela F.05.D, destinado à requalificação da 

Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as respetivas contrapartidas de 

cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo com a quantificação 

constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido. ---------------------------  

 

9 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 

02/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12365/19, que autorizou a celebração de acordo 

para cedência de terreno com Eufrasina de Almeida, respeitante à parcela F.04.D, destinado à 

requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as respetivas 

contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo com a 

quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----------  

 

10 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 

de 03/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12570/19, que autorizou a celebração de acordo 

para cedência de terreno com Leonel Figueiredo Ramos, respeitante à parcela F.19.D, 

destinado à requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as 

respetivas contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo 

com a quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido. --  

 

11 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 

de 03/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12366/19, que autorizou a celebração de acordo 

para cedência de terreno com Elisa Ribeiro de Abreu, respeitante à parcela F.19.E, destinado à 

requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as respetivas 

contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo com a 

quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----------  

 

12 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado 

de 06/12/2019, exarado no registo MyDoc nº 12408/19, que autorizou a celebração de acordo 
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para cedência de terreno com herdeiros de Manuel Homem Marques da Costa, representados 

por José Homem de Almeida Marques da Costa, respeitante à parcela F.03.D, destinada à 

requalificação da Avenida Santa Luzia (Ex-EN 16), em Várzea, autorizando as respetivas 

contrapartidas de cedência de materiais de construção e de mão-de-obra, de acordo com a 

quantificação constante daquele registo que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----------  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 567/19 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO 

DE EVENTO "FESTA DE NATAL 2019", APRESENTADO PELA COMISSÃO DE 

FINALISTAS DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------------  
Analisado o pedido referido em epígrafe e as informações produzidas a respeito, constantes 

do registo MyDoc nº 21516 que aqui se dá por integralmente reproduzido, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento em causa, 

concedendo isenção de pagamento de taxas que forem devidas. --------------------------------------  

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 568/19 - PEDIDO DE REALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR POR ALUNA DA LICENCIATURA DE MARKETING E 

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS DA "COIMBRA BUSINESS SCHOOL": ----------------  

Analisado o pedido referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 21282/19 que aqui 

se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a realização do estágio em causa, não remunerado, com a duração de 133 horas. ------  

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  

 

DIVISÃO FINANCEIRA 

 

DELIBERAÇÃO N.º 569/19 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE BALCÃO INOX USADO, 

APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DRIZES: --------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento usado, identificado 

em epígrafe, solicitado pela Associação Cultural de Drizes. ------------------------------------------   

 

DELIBERAÇÃO N.º 570/19 - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - 

AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS RESULTANTES DO MODELO DE 

FINANCIAMENTO ACORDADO: --------------------------------------------------------------------  

Analisada a informação do Chefe da Divisão Financeira, com o nº 12891/19 que aqui se dá 

por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a 

favor (dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e Vereadores Dra. Teresa Cristina 

Castanheira Almeida Sobrinho e Dr. Francisco José de Matos) e duas abstenções (dos Srs. 

Vereadores Dr. Daniel David Gomes Martins e Dr. José Manuel da Silva Tavares), concordar 

com a mesma, assim autorizando as despesas com os valores indicados na mesma informação, 

retroativos reportados à data de início dos contratos de trabalho celebrados com os membros 
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das equipas, bem como autorizar o respetivo pagamento mensal, revogando as deliberações 

anteriores sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------------------  

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  

 

EQUIPA DE ÁGUAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 

 

DELIBERAÇÃO N.º 571/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROCESSO Nº 2019/300.10.002/998: -------------  

Analisado o processo respeitante ao pedido referido em epígrafe e atenta a avaliação social 

efetuada a respeito pelo Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo 

MyDoc n.º 12034/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, mantendo a isenção de pagamento da 

tarifa de RSU para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 572/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROCESSO Nº 2019/300.10.002/1018: ------------  

Analisado o processo respeitante ao pedido referido em epígrafe e atenta a avaliação social 

efetuada a respeito pelo Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo 

MyDoc n.º 11876/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, mantendo a isenção de pagamento da 

tarifa de RSU para o ano 2020, para a área identificada como “100/5357”. ------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 573/19 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE TARIFÁRIO SOCIAL - 

PROCESSO Nº 2019/300.10.002/1052: -----------------------------------------------------------------  

Analisado o processo respeitante ao pedido referido em epígrafe e atenta a avaliação social 

efetuada a respeito pelo Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo 

MyDoc n.º 12203/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no sentido de se atribuir a tarifa social à 

munícipe em causa, devendo este benefício ser aplicado também no próximo ano civil de 

2020, atendendo ao seu contexto socioeconómico. -----------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 574/19 - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE TARIFÁRIO SOCIAL - 

PROCESSO Nº 2019/300.10.002/1056: -----------------------------------------------------------------  

Analisado o processo respeitante ao pedido referido em epígrafe e atenta a avaliação social 

efetuada a respeito pelo Gabinete de Ação Social e Solidariedade, constante do registo 

MyDoc n.º 12520/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com a mesma, no sentido de se atribuir a tarifa social à 

munícipe em causa, devendo este benefício ser aplicado também no próximo ano civil de 

2020, atendendo ao seu contexto socioeconómico. -----------------------------------------------------  

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 
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DELIBERAÇÃO N.º 575/19 - PEDIDO DE APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º SARAU 

DE NATAL 2019 - "MOVIMENTO DE NATAL 12", APRESENTADO PELA 

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO DE SÃO PEDRO DO SUL: ---  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio à Associação de Educação 

Física e Desporto de São Pedro do Sul, para realização da iniciativa em causa a decorrer no 

próximo dia 21 de dezembro, mediante a cedência gratuita das instalações do pavilhão do 

complexo desportivo municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 576/19 - PEDIDO DE APOIO À REALIZAÇÃO DO "II 

ENCONTRO DE CANTARES DE JANEIRAS E REIS", APRESENTADO PELO 

RANCHO FOLCLÓRICO DE FIGUEIREDO DE ALVA: --------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe, 

atribuindo apoio financeiro no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), condicionado à 

existência de fundos disponíveis. --------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÃO N.º 577/19 - PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA "FÉRIAS 

A BRINCAR - NATAL 2019": --------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe, 

constante do registo MyDoc nº 22097 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ------------  

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------  

 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram catorze horas e dez 

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, Técnico Superior. -----------------------------------------------------------------------   

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA, 

 

 

 

O TÉCNICO SUPERIOR, 

  


