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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DO SUL REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, 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 Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Dr.ª Teresa Cristina
Castanheira de Almeida Sobrinho, Dr. José Manuel da Silva Tavares, Dr. Francisco José de
Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida. Faltou à presente reunião o
Vereador Dr. Daniel David Gomes Martins. ------------------------------------------------------------ABERTURA
Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram nove
horas e trinta minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se dos seguintes assuntos: -----TOMADA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA: ---------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------AUDIÇÃO DO PÚBLICO: Não esteve qualquer público presente. -------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: Não se verificou qualquer intervenção neste
período. -------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 480/19 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO DIA 10 DE OUTUBRO 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, alterando o teor da deliberação nº 475/19, a qual passa a
ter a seguinte redação: “DELIBERAÇÃO N.º 475/19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE
APOIO FINANCEIRO APRESENTADO PELA SOCIEDADE MUSICAL FILARMÓNICA
HARMONIA: Analisado o pedido referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº
15794 que aqui se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela Srª Vereadora Drª Teresa Cristina
Castanheira Almeida Sobrinho, assim atribuindo subsídio mensal de 400,00€ (quatrocentos
euros), com efeitos desde setembro passado até junho de 2020 inclusive, devendo a
associação/banda proceder à elaboração de relatório final de avaliação da atividade decorrida
durante o ano letivo compreendido entre setembro de 2019 e junho de 2020, a entregar na
Câmara Municipal, para validação do apoio dado e de futuros apoios. A atribuição deste
subsídio implica a realização de dois concertos gratuitos pela banda em atividades
promovidas pelo Município e bem assim à existência de dotação orçamental e de fundos
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disponíveis. Este apoio fica condicionado à apresentação do Relatório de Atividades referente
ao ano letivo anterior, 2018/2019, no prazo de 15 dias.”----------------------------------------------Nota: A Srª Vereadora Dra. Teresa Cristina Castanheira Almeida Sobrinho não participou na
votação do presente ponto, por não ter estado presente na última reunião. -------------------------ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO N.º 481/19 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 24 DE
OUTUBRO 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: 465.833,02€ (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta
e três euros e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais: 622.202,01€ (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e dois
euros e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 482/19 - 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 4 de outubro a 24 de outubro de 2019, constantes da relação
elaborada pela Secção de Contabilidade, constituída por 8 folhas, a qual importa em
581.924,90€ (quinhentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e quatro euros e noventa
cêntimos) de operações orçamentais e em 82.121,73€ (oitenta e dois mil cento e vinte e um
euros e setenta e três 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 7 a
25 de outubro de 2019, constantes da seguinte relação elaborada por aquela Secção: -----------PROCESSO

TIPO DE PROCESSO

LICENCIAMENTO /DESPACHO

LOCALIZAÇÃO

2019/450.10.221/98

Recinto Improvisado

Despacho de 18/10/2019 para o evento
“XXI Festa da Castanha e do Mel”

Recinto das Festas - Macieira
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 7 a 25 de outubro de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção,
constante do registo MyDoc nº 11162/2019 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 7 a 25 de outubro
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de 2019, referidos na relação elaborada por aquela Secção constante do registo MyDoc nº
11137/2019 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 7 a 25 de outubro de 2019: Coimas referentes a
Processos de Contraordenação (1), Execuções Fiscais (13),Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (1), Caução de Palcos e Quermesses (2),; Na Secção de Obras e Urbanismo, no
período de 7 a 25 de outubro de 2019: Licenças de Construção (43 a 45), Licenças de
Utilização (54 a 59), Ocupação da Via Pública com Obras (14); Na Equipa de Águas,
Saneamento e Serviços Urbanos, no período de 7 a 25 de outubro de 2019: Licenças de
Cemitério (257) e Travessia/Ocupação Via Pública com Canos (5). --------------------------------6 – Tomar conhecimento dos seguintes autos de medição de empreitadas: ------------------------OBRA N.º

NOME DA EMPREITADA

EMPREITEIRO

AUTO

VALOR AUTO

26/2016

ETAR Intermunicipal S. Pedro do Sul e Vouzela

Consórcio Externo “Espina &
Delfin/Factor Ambiente”

n.º 29

41 840,57 €

05/2018

Parque Industrial de Pindelo dos Milagres – Parque
Empresarial de S. Pedro do Sul

Gumervias – Construção Civil e Obras
Públicas, Lda.

n.º 13

54 581,88 €

7 - Ratificar, por unanimidade, o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
21/10/2019 que autorizou a oferta de jantar aos participantes no jantar de gala da Associação
de Futebol de Viseu realizado em S. Pedro do Sul no mesmo dia; ----------------------------------8 - Ratificar, por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
21/10/2019 que autorizou a cedência gratuita de transporte a aluno do agrupamento de escolas
de S. Pedro do Sul para aulas de equitação em Viseu; ------------------------------------------------9 - Ratificar, por unanimidade o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal,
datado de 18/10/2019 que autorizou a inscrição dos participantes no XXIV Congresso da
ANMP a realizar em Vila Real, autorizando as despesas com essas inscrições e respetivos
alojamentos;--------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Tomar conhecimento do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
17/10/2019 que aceitou a doação de animais (cabras anãs) destinados ao parque da cidade; ---11 - Ratificar, por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
23/10/2019 que deferiu o pedido de isenção de pagamento das taxas devidas pelas licenças de
festividades requeridas pela comissão de finalistas da Escola Secundária de São Pedro do Sul;
12 - Ratificar, por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
23/10/2019 que deferiu o pedido de emissão de licença de ruído requerida pela comissão de
finalistas da Escola Secundária de São Pedro do Sul; --------------------------------------------------
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13 - Ratificar, por unanimidade o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de
23/10/2019 que deferiu o pedido de prorrogação de prazo da empreitada do “Parque Urbano
das Nogueiras”, constante do registo MyDoc nº 11048 que aqui se dá por integralmente
reproduzido. --------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 483/19 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
TRANSFERIDAS PELO ESTADO NA ÁREA DA CULTURA: -------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor (dos Srs. Presidente da
Câmara Municipal e Vereadores Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Dr.ª Teresa Cristina
Castanheira de Almeida Sobrinho, Dr. Francisco José de Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda
Henriques de Almeida) e um voto contra (do Sr. Vereador Dr. José Manuel da Silva Tavares),
concordar com a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de
17/10/2019, a qual tem o seguinte teor: “Na sequência da deliberação tomada na reunião
ordinária do passado dia 26 de abril (deliberação nº 200/2019) e considerando a aceitação pelo
Município de competências transferidas no âmbito da Lei n,º 50/2018 de 16/8, através de
diplomas setoriais, e não sendo as ditas competências, abaixo elencadas, indelegáveis nos
termos do n.º 1 do art. 34º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/9, na sua atual redação,
proponho que me sejam delegadas, com faculdade da subdelegação, as competências
estabelecidas no seguinte diploma legal: - Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30/01 – cultura e
património cultural classificado de âmbito local / museus não denominados museus nacionais
/ controle prévio e fiscalização de espetáculos de natureza artística”. ------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DIVISÃO FINANCEIRA
DELIBERAÇÃO N.º 484/19 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO DA EXESCOLA DO 1º CEB DE VALADARES, APRESENTADO PELO CENTRO SOCIAL
DE VALADARES: ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o edifício em causa, ao Centro Social
de Valadares, em regime de comodato, pelo prazo de um ano, renovável por iguais períodos,
devendo ser confirmada a realização de atividades no espaço ora cedido. -------------------------Nota: O Sr. Vereador Dr. José Manuel da Silva Tavares não interveio na votação deste
assunto, por pertencer aos órgãos diretivos do Centro Social de Valadares. -----------------------DELIBERAÇÃO N.º 485/19 - CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA DO 1º CEB
DE S. FÉLIX:-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder as instalações do edifício da exescola do 1º CEB de S. Félix aos Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, para
funcionar como infraestrutura de lazer e repouso, em regime de comodato, pelo período de 30
anos, sendo que a Câmara Municipal mantém a disponibilidade de cedência do edifício do exjardim de infância à Freguesia de S. Félix se esta mantiver o interesse e tiver projeto para a
sua utilização. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO N.º 486/19 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2020: ----------------------------------------------------Foram apresentados os documentos referidos em epígrafe, tendo a Câmara Municipal
deliberado, por maioria, com cinco votos a favor (dos Srs. Presidente da Câmara Municipal e
Vereadores Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida
Sobrinho, Dr. Francisco José de Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda Henriques de Almeida) e
uma abstenção (do Senhor Vereador Dr. José Manuel da Silva Tavares), concordar com os
mesmos, submetendo-os à necessária aprovação da Assembleia Municipal, os quais ficam a
constituir o Anexo III da presente ata, depois dos documentos, constituídos por 114 folhas,
terem sido rubricados por todos os membros do executivo, sendo que importa em
30.773.605,00€ (trinta milhões, setecentos e setenta e três mil seiscentos e cinco euros) o
valor do Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DELIBERAÇÃO N.º 487/19 - EDIFICAÇÃO EM MAU ESTADO DE
CONSERVAÇÃO SITA EM OUTEIRO DE MOUREL, CARVALHAIS: ------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as conclusões do auto de
vistoria ao imóvel referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 7864/2019 que aqui se
dá por integralmente reproduzido. ------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 488/19 - EDIFICAÇÃO EM RISCO DE DESABAMENTO
SOBRE A VIA PÚBLICA SITA NO LUGAR DE FUJACO, SUL: ----------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as conclusões do auto de
vistoria ao imóvel referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 7864/2019 que aqui se
dá por integralmente reproduzido e em conformidade com o mesmo determinar que o
proprietário execute obras de conservação, consolidando os elementos estruturais da varanda
alpendrada e dos elementos construtivos que a compõem, no prazo de 30 dias. ------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS
DELIBERAÇÃO N.º 489/19 - EMPREITADA DE SANEAMENTO E
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SERRAZES - AUTO DE VISTORIA PARA
RECEÇÃO PROVISÓRIA E AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: -----------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os autos referidos em epígrafe,
constantes do registo MyDoc nº 10435/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ---Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 490/19 – EMPREITADA DE SANEAMENTO E
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SERRAZES – AUTOS DE TRABALHOS A MENOS
1 A 3: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os autos referidos em epígrafe, com
os valores respetivamente de 1.300,00€ (mil e trezentos euros), 12.313,40 (doze mil trezentos
e treze euros e quarenta cêntimos) e 6.774,94€ (seis mil setecentos e setenta e quatro euros e
noventa e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 491/19 - OBRA Nº 15/2011 - EMPREITADA DO CENTRO
ESCOLAR DE SÃO PEDRO DO SUL - AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO
DE CAUÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o auto referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 10902/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 492/19 – EMPREITADA DA ETAR INTERMUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL E VOUZELA – REVISÕES DE PREÇOS NºS 8 E 9: ---------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as revisões de preços referidas em
epígrafe, constantes do registo MyDoc nº 10906/2019 e com os valores líquidos de 8.178,85€
(oito mil cento e setenta e oito euros e oitenta e cinco cêntimos) e 13.823,95€ (treze mil
oitocentos e vinte e três euros e noventa e cinco cêntimos) respetivamente, ambos acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 493/19 - OBRA Nº 5/2018 - PARQUE INDUSTRIAL DE
PINDELO DOS MILAGRES - PARQUE EMPRESARIAL DE S. PEDRO DO SUL RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 292/19, DE 13 DE JUNHO: -----------------------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor (dos Srs. Presidente da
Câmara Municipal e Vereadores Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço, Dr.ª Teresa Cristina
Castanheira de Almeida Sobrinho, Dr. Francisco José de Matos e Eng.º Nuno Filipe Miranda
Henriques de Almeida) e uma abstenção (do Senhor Vereador Dr. José Manuel da Silva
Tavares), retificar a deliberação referida em epígrafe, no sentido de ao valor nela indicado
acrescer o IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 494/19 – EMPREITADA DA ETAR INTERMUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL E VOUZELA – AUTO DE SUSPENSÃO PARCIAL DOS
TRABALHOS NO SISTEMA ELEVATÓRIO DAS TERMAS: -------------------------------Analisado o pedido referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 19141/2019 que aqui
se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de suspensão parcial dos trabalhos de execução da Estação Elevatória das
Termas e da Conduta Elevatória Termas-Valgode, pelo período de 90 dias. ----------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. -------------------
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Nesta altura, quando eram dez horas, o Sr. Presidente comunicou que tinha de se ausentar, por
motivo de ter reunião de trabalho fora da área do concelho, passando a reunião a ser dirigida
pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.------------DELIBERAÇÃO N.º 495/19 - EMPREITADA DE SANEAMENTO E
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A FERMONTELOS - FIGUEIREDO DE ALVA - 2ª
FASE - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -------------------------------------------------------------Analisado o pedido referido em epígrafe, constante do registo MyDoc nº 18887/2019 que aqui
se dá por integralmente reproduzido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta de prorrogação do prazo de execução da obra em causa, até ao dia 20 de
dezembro de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------EQUIPA DE ÁGUAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
DELIBERAÇÃO N.º 496/19 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL POR
RESERVA DE SEPULTURA NO CEMITÉRIO DA CIDADE – PROC. Nº
2019/300.50.201/255: --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 18602/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----DELIBERAÇÃO N.º 497/19 – PEDIDO DE RESERVA DE SEPULTURA NO
CEMITÉRIO DA CIDADE – PROC. Nº 2019/300.50.201/167: ---------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 17882/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----DELIBERAÇÃO N.º 498/19 - PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E
DAS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS FEIRAS NOVA E VELHA, NO ANO DE 2020: -A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pela fiscalização
municipal, na sua informação nº 10609/2019, assim determinando que as feiras se realizem
nas datas a seguir indicadas e no local proposto no mapa que fica a constituir o Anexo IV da
presente ata: --------------------------------------------------------------------------------------------------Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

Feira

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Dias

2

20

6

17

5

16

2

20

7

18

4

22

Mês

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Feira

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Nova

Velha

Dias

2

20

6

17

3

21

1

19

5

16

3

21

Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL
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DELIBERAÇÃO N.º 499/19 - PEDIDO DE APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA DA
IV ROTA DOS COGUMELOS E BOLA DE MILHO: -------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe,
mediante a concessão do apoio logístico pretendido, de acordo com a disponibilidade dos
serviços, a concessão de isenção de pagamento das taxas que forem devidas pelos
licenciamentos municipais, os quais deverão ser devidamente requeridos, e bem assim a
atribuição de apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), condicionado à
existência de dotação orçamental e de fundos disponíveis. -------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 500/19 – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA XVI
FESTA DE S. MARTINHO, APRESENTADO PELA FREGUESIA DE SERRAZES:---A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe,
mediante a concessão de isenção de pagamento das taxas que forem devidas pelos
licenciamentos municipais, os quais deverão ser devidamente requeridos, e bem assim a
atribuição de apoio financeiro no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros),
condicionado à existência de fundos disponíveis. ------------------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 501/19 - PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA XXI
FESTA DA CASTANHA E DO MEL, APRESENTADO PELA CASA RECREATIVA
MACIEIRENSE: ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe,
mediante a concessão do apoio logístico pretendido, de acordo com a disponibilidade dos
serviços, a concessão de isenção de pagamento das taxas que forem devidas pelos
licenciamentos municipais, os quais deverão ser devidamente requeridos, e bem assim a
atribuição de apoio financeiro no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), condicionado à
existência de dotação orçamental e de fundos disponíveis. -------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 502/19 – DOAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS AO MUNICÍPIO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das obras literárias
constantes da informação da Biblioteca Municipal com o nº 10796/2019 que aqui se dá por
integralmente reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 503/19 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - PROCESSOS Nºs
2019/650.10.100/521 E 128: ------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto pelo Gabinete de
Ação Social e Solidariedade, nas suas informações nºs 10829/2019 e 10845/2019,
respetivamente, assim atribuindo passe escolar gratuito para as deslocações diárias de S.
Pedro do Sul para Viseu ao aluno a que respeita o processo 521 e conceder todos os apoios
inerentes ao 1º escalão de abono de família (isenção do pagamento da alimentação e
prolongamento) ao aluno a que respeita o processo 128. ----------------------------------------------
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Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 504/19 – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO
COM O ACES – AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DÃO-LAFÕES, PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a celebração de protocolo
para o efeito referido em epígrafe, nos termos da proposta constante do registo MyDoc nº
10946/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida. ------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 505/19 - PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA
PISCINA MUNICIPAL E DE TRANSPORTE PARA CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS: --------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido referido em epígrafe,
constante do registo MyDoc nº 17478/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzido. ----Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 506/19 – PEDIDO DE APOIO PARA A ORGANIZAÇÃO DA 1ª
CONCENTRAÇÃO DO TORNEIO DE NATAÇÃO PROFESSOR AFONSO
SALDANHA, APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E
DESPORTO DE SÃO PEDRO DO SUL: ------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa referida em epígrafe,
mediante a concessão do apoio logístico solicitado, de acordo com a disponibilidade dos
serviços, a impressão dos cartazes, a concessão de isenção de pagamento das taxas devidas
pela utilização das instalações municipais e do fornecimento de lanche para os participantes. -DELIBERAÇÃO N.º 507/19 - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE
"ARQUITECTURA EM CONTEXTO RURAL", NAS TERMAS ROMANAS DE S.
PEDRO DO SUL, APRESENTADO PELO NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA
REGIÃO DE VISEU: -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta referida em
epígrafe, autorizando a realização da exposição em causa nas instalações das Termas
Romanas, pelo período de 30 dias em altura a acordar. -----------------------------------------------Nota: A presente deliberação foi aprovada em minuta e para efeitos imediatos. ------------------DELIBERAÇÃO N.º 508/19 - DOAÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA
MUNICIPAL, PELO SEU AUTOR - ANTÓNIO PINHO CARDÃO: ------------------------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação das obras literárias
referidas em epígrafe, constantes da comunicação enviada pelo doador, registada sob o nº
19644/2019 que aqui se dá por integralmente reproduzida. ------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nesta altura, quando eram dez horas e vinte minutos,
nada mais havendo a tratar, deu-se a presente reunião por encerrada, dela para tudo constar, se
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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,

