ACTA Nº. 22/2013
DA REUNIÃO Ordinária
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 18-10-2013
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Dr. Alexandre Vaz
Sr. Paulo Santos
Dr. Nuno Bártolo
Dra. Zélia Silva
Dra. Rosa Carvalho
Dr. Fernando Gomes
Dra. Catarina Almeida
---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 9.30 horas
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente deu as boas vindas ao restante elenco camarário.
O Vereador, Dr. Nuno Bártolo, usou da palavra para:
-deixar uma palavra de reconhecimento e estima pessoal aos Vereadores
que cessaram funções, Eng. Jorge Figueiredo e Sr. Joaquim Lopes;
-fazer reparo relativamente à não publicação na página eletrónica da
Autarquia da última ata resultante de reunião do Órgão Executivo;
O Sr. Presidente respondeu que a ata vai ser publicada de imediato.
-solicitar ao Sr. Presidente relação nominal dos estagiários ao serviço desta
Câmara, no âmbito do Impulso Jovem e questionar se há intenção de contratar
algum futuramente;
O Sr. Presidente respondeu que não tem intenção de contratar nenhum dos
estagiários.
-pedir informação escrita relativa às licenças de construção emitidas nos
últimos quatro anos e valores liquidados;
-questionar o Sr. Presidente sobre o termino das obras relacionadas com o
saneamento em Afonsim e Fontaínhas;
O Sr. Presidente respondeu que se prevê para Junho do próximo ano o fim das
obras em Afonsim e não há previsão para as obras de Fontaínhas.
-perguntar se está prevista a requalificação da estrada que da Meã dá
acesso ao cemitério da freguesia;
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O Sr. Presidente respondeu que proximamente será resolvida esta obra, assim o
tempo o permita.
-indagar sobre o eventual alargamento da estrada Sátão-Mioma via
Tabulado;
O Sr. Presidente respondeu dizendo que não está previsto o alargamento desta
via.
-reforçar o pedido efetuado em reunião anterior sobre a troca de sinalização
no cruzamento das vias Sátão-Meã e Mioma-Q.ta da Trêmoa;
O Sr. Presidente disse que o assunto tem de ser presente à Comissão de Trânsito.
-solicitar esclarecimento sobre eventual encerramento da Repartição de
Finanças e se o Tribunal se mantém como está ou vai ficar apenas um balcão ou
extensão;
O Sr. Presidente respondeu que relativamente às Finanças, os critérios para
eventuais encerramentos ainda não estão definidos e que respostas concretas
provavelmente só o Senhor Primeiro Ministro saberá fornecê-las. Todavia, tudo fará
para que o encerramento das Finanças no Sátão não seja uma realidade.
No que concerne ao Tribunal informou que o mesmo se mantém de pedra e cal,
apesar da reforma que foi instituída nesta área.
O Sr. Vereador Paulo Santos interveio para lamentar o empolamento que foi
dado ao caso das Finanças, especialmente durante a campanha eleitoral.
-pedir informação sobre eventual provimento do cargo dirigente na área
administrativa e recursos humanos.
O Sr. Presidente respondeu que até ao fim do ano não está prevista qualquer
evolução relativamente a este tema.
A Vereadora, Drª Rosa Carvalho colocou duas questões, a saber:
-Qual a causa do escurecimento da água para abastecimento público numa
fase posterior à das primeiras chuvadas?
O Sr. Vice-Presidente respondeu que só constatou essa anomalia após a queda
das primeiras chuvas fortes e que foram envidados todos os esforços para tentar
minimizar os efeitos da cinza que resultou dos incêndios.
-Para quando a resolução do assunto que se prende com a cobertura de
parte do recreio da EB1, nesta Vila?
O Sr. Presidente respondeu que está para breve a resolução deste problema.

ORDEM DO DIA

Órgãos da Autarquia
1 Informação-designação de Vice-Presidente da Câmara

O Sr. Presidente deu conhecimento ao restante elenco camarário do
despacho que proferiu a designar o Sr. Vereador Paulo Santos como Vice2

Presidente, de harmonia com o disposto no nº 3 do artigo 57º da Lei nº
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de
11 de Janeiro, alterada pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, pela Lei
Orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro e pela Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro.
2 Informação-designação de vereador em regime de tempo

inteiro
Foi dado conhecimento pelo Sr. Presidente ao Executivo do despacho
proferido a designar o Sr. Paulo Santos para o cargo de Vereador em
regime de tempo inteiro, nos termos da alínea d) do nº 1 e nº 4 do artigo
58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº
5-A/2002, de 11 de Janeiro, alterada pela Lei nº 67/2007, de 31 de
Dezembro, pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei nº
75/2013, de 11 de setembro.
3 Informação-designação do Chefe do Gabinete de apoio à

presidência
Foi também dado conhecimento do despacho de designação do Dr. Daniel
Azevedo como Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da
Câmara, de harmonia com o expresso na alínea a) do nº 1 do artigo 42º da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
4 Proposta para autorização de designação de dois vereadores

em regime de meio tempo
O Sr. Presidente apresentou à Câmara proposta relacionada com o tema em
título, nos termos do nº 2 do artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de
setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
alterada pela Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, pela Lei Orgânica nº
1/2011, de 30 de Novembro e pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Na discussão deste tema, foram efetuadas as intervenções seguintes:
-Do Vereador, Dr. Bártolo, para solicitar ao Sr. Presidente que explique a
opção por dois vereadores em regime de meio tempo.
O Sr. Presidente respondeu que não tem de dar explicação, porque a
autorização é competência da Câmara, mas a opção é competência do
próprio, acrescentado, contudo, que a mesma se prende com questões de
organização.
O Vereador Dr. Bártolo retorquiu, afirmando:
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“-Fazendo o paralelo com o mandato anterior há uma clara mudança de
trajetória do Presidente, que não se compreende. Embora seja legal,
parece que para as populações vai haver prejuízo com a divisão deste
cargo, sendo mais benéfica a designação de um vereador em regime de
tempo inteiro, aliás a Vereadora Zélia, no mandato anterior,
desempenhou as funções com rigor.”
-A Vereadora Zélia referiu que apesar de um vereador estar a meio tempo,
não significa que não esteja permanentemente disponível.
-A Vereadora Rosa contrariou a opinião da Vereadora Zélia, referindo que
quando ela esteve a meio tempo no mandato anterior, houve inúmeras
queixas de colegas professores que raramente a encontravam.
Colocado a votação este tema, foram obtidos 4 votos a favor e 3 contra,
sendo estes dos Vereadores eleitos nas listas do PS.
Este ponto foi aprovado em minuta, para produção de efeitos imediatos.
5 Proposta para delegação de competências no presidente da

Câmara
O Sr. Presidente apresentou a proposta que se transcreve:
“Proposta-De acordo com o expresso no artº 34º da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro, proponho que a Câmara Municipal delegue no Presidente da
Câmara as competências mencionadas nas alíneas d), f), g), h), i), q), r), t),
v), w), x), y), bb), cc), dd), ee), ff), gg), ii), jj), kk), ll), mm), nn), pp), qq),
rr), ss), tt), uu), ww), xx), yy), zz), bbb), do nº 1 do artigo 33º da Lei acima
referida.”
A Câmara, com 4 votos a favor e 3 abstenções, sendo estas dos Vereadores
eleitos nas listas do PS, aprovou esta proposta.
Este ponto foi aprovado em minuta, para produção de efeitos imediatos.
6 Aprovação de regimento das reuniões do Órgão Executivo

O Sr. Presidente apresentou à Câmara o documento em título.
Na votação que se seguiu foram apurados 5 votos a favor e 2 contra, sendo
estes dos Vereadores eleitos nas listas do PS, Dr. Bártolo e Drª Rosa.
Este ponto foi aprovado em minuta, para produção de efeitos imediatos.
O Vereador, Dr. Bártolo, apresentou a seguinte declaração:
“-Votei contra a aprovação do Regimento das Reuniões da Câmara
Municipal, uma vez que entendo que a possibilidade de participação nas
reuniões públicas por parte dos cidadãos, deverá ser possibilitada através
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de prévia inscrição, no máximo até ao início da reunião pública, no caso
até às 14.30 horas da respetiva 6ª feira.
O regimento prevê uma inscrição a efetuar no máximo até 3ª feira
antecedente, o que na prática acaba por impossibilitar várias pessoas de
participar na sessão pública da reunião, desde logo até pelo
desconhecimento que frequentemente têm desse prazo para inscrição.”
7 Ofícios da ANMP sobre encerramento de serviços

A Câmara tomou conhecimento de dois ofícios endereçados pela
Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativos ao encerramento
de alguns serviços públicos nos diversos municípios.
8 Eduardo Campos-Carta Aberta ao Bastonário da Ordem dos

Advogados
A Câmara tomou conhecimento de uma extensa missiva dirigida ao Sr.
Bastonário da Ordem, pelo Advogado acima identificado.
9 Grupo de Deputados da Assembleia da República-documento

sobre novo horário de trabalho dos trabalhadores em
funções públicas
A Câmara foi inteirada do teor deste documento. A propósito do mesmo, o
Sr. Presidente informou o restante elenco camarário que os trabalhadores
do município já estão a praticar o horário definido na Lei nº 68/2013 de 29
de Agosto.
10 Ofício da ACAPO-agradecimento
Foi lido ofício endereçado pela Associação dos Cegos e Amblíopes de
Portugal a agradecer a prestimosa colaboração da Câmara.
11 Ofício da Comunidade Intermunicipal da Região Dão LafõesEnvio de voto de pesar à Associação de Bombeiros Voluntários
de Carregal do Sal
A Câmara tomou conhecimento de nota endereçada pela Comunidade
Intermunicipal da Região Dão Lafões à Associação de Bombeiros
Voluntários de Carregal do Sal, relativa a voto de pesar aprovado pelo
falecimento da bombeira pertencente aquela Corporação, aquando dos
incêndios estivais.
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Divisão Administrativa e Recursos Humanos
12 Pedido de prolongamento de horário de estabelecimento
comercial-Gilcimar Caria
Foi presente requerimento assinado pelo empresário acima identificado,
solicitando autorização para prolongamento de horário do estabelecimento
que explora nesta Vila, designado “Gota d’Água”, de harmonia com o plano
seguinte:
-do dia 24 para o dia 25 de Dezembro de 2013, até às 4 horas da manhã;
-do dia 31 de Dezembro de 2013 para o dia 01 de Janeiro de 2014, até às 6
horas da manhã.
A Câmara, por unanimidade, aprovou este pedido.
13 Encontro de camionistas-Pedido de cedência do Largo S.
Bernardo
Presente nota endereçada pelos Mordomos deste “Encontro”, a solicitar
autorização para poderem ocupar o Largo de S. Bernardo, nesta Vila, no
dia 29 de Dezembro/2013, a fim de realizarem o convívio anual, para o
qual é convidado o elenco camarário.
A Câmara, por unanimidade, não vislumbrou qualquer inconveniente na
ocupação daquele espaço e mostrou-se grata pelo convite.
Divisão de Obras Municipais
14 Auto de medição da obra "caminho da Soeira e da LagoaDecermilo"-ratificação
A Câmara, por unanimidade, ratificou a decisão tomada pelo Sr. Presidente
relativa ao documento em título, no valor global de 32.377,82 €, em que foi
adjudicatária a Firma Irmãos Almeida Cabral, Ldª.
15 Auto de medição da obra "beneficiação do caminho do
Troculme-Águas Boas-ratificação
Por unanimidade, a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo
Sr. Presidente relativo ao documento mencionado, no montante de
31.684,50 €, cuja adjudicatária foi a firma Irmãos Almeida Cabral, Ldª.
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16 Auto de medição da obra "reconstrução de muros em
alvenaria em pedra, em Travassinho e Covelo-ratificação
A Câmara, por unanimidade, ratificou a decisão tomada pelo Sr. Presidente
relativamente ao assunto supra. O documento ascende a um total de
12.402,00 € e a adjudicatária é a firma Amarelândia, Ldª.
17 Auto de medição da obra "Beneficiação da Estrada do
Carvalhal-Ferreira d‘Aves
Presente documento em título, cuja adjudicatária foi a firma Viadaire.
A Câmara, face a informação favorável prestada pelos Serviços Técnicos,
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação da verba
correspondente, no montante de 59.788,24 €.
18 Revisão de preços da obra "Requalificação da Rua Dr. Hilário
Almeida Pereira e zonas adjacentes”
Presente documento relacionado com o assunto em título, cuja adjudicação
foi efetuada à firma Irmãos Almeida Cabral, Ldª.
Face a informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por
unanimidade, aprovou o documento no valor global de 27.002,20 €.
19 Revisão de preços da obra "Construção do jardim infantil de
Lamas-F.ra d‘Aves"
Presente documento relativo ao assunto supra, sendo que foi adjudicatária
a firma Consipel, Ldª.
Face a informação dos Serviços Técnicos, a Câmara, por unanimidade,
aprovou o documento, do qual resulta um valor de 7.979,49 € a favor da
Câmara.

Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados.
Encerramento: Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião.

Eu

, Coordenador Técnico a redigi e subscrevi.

O PRESIDENTE
_________________________________________
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