ACTA Nº. 12/2013
DA REUNIÃO Ordinária Pública
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 17-05-2013
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Dr. Alexandre Vaz
Sr. Paulo Santos
Dr. Nuno Bártolo

Dr.ª Zélia Silva
Dr.ª Rosa Carvalho
Sr. Joaquim Lopes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 09,30 horas
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS
O Sr. Vereador Nuno Bártolo pediu esclarecimentos acerca de alguns pagamentos
efetuados, nomeadamente acerca do montante da quota paga para a Caixa de
Previdência dos Advogados.
Informou ter sido contactado por um Munícipe que lhe transmitiu ter endereçado um
pedido de indemnização relativamente a um acidente.
O Sr. Presidente, depois de prestar os esclarecimentos dos pagamentos efetuados,
informou ter-se deslocado ao local e que o acidente resultou de um traço na via pública
resultante de obras levadas a cabo pela EDP. Disse ter contactado a EDP que se
prontificou a endereçar o problema à empresa que efetuou os trabalhos para que
assumisse a responsabilidade pelo pagamento dos danos causados. Esse contacto foi
efetuado na presença do acidentado, pelo que ele tem conhecimento das diligências que
foram feitas.
O Sr. Vice Presidente apresentou a seguinte proposta:
“O Sr. César Luís de Almeida Carvalho, residente em Gondomar – Penalva do Castelo,
e irmãos, são proprietários de um terreno sito ao Lagedo – Rio de Moinhos. O
Município encontra-se a dotar esta localidade da rede de saneamento público. A conduta
tem de passar pelo terreno em causa, numa extensão de 50 metros, havendo a
necessidade de se proceder ao corte de ramos de castanheiro. Hoje mesmo obtive o
consentimento de passagem, solicitando, no entanto, o Sr. César a ligação gratuita à
rede de saneamento caso ali venha a construir. Porque é habitual, em circunstâncias
iguais, proponho o deferimento deste pedido.”
A Câmara, por unanimidade, autorizou a isenção da taxa de ligação à rede de
saneamento, caso venha a ser construída uma habitação naquele terreno.
ORDEM DE TRABALHOS

Órgãos da Autarquia

1 Carlos Manuel Pina Lopes da Costa - Processo Disciplinar

Foi presente o processo disciplinar instaurado ao trabalhador desta Câmara, Sr.
Carlos Manuel Pina Lopes da Costa.
As conclusões deste processo apontam para a aplicação de uma Pena de
Suspensão, pelo período de 30 (trinta dias) no entanto, e atendendo a tudo o que
foi exposto, nomeadamente no que concerne à personalidade do arguido, à
conduta anterior e posterior às infrações e às circunstâncias dessas, é proposta a
Suspensão pelo período de 12 meses da aplicação da Pena Disciplinar de
Suspensão, uma vez que não se afigura haver risco de ocorrência de novas
infrações no futuro, sendo que é elevada a probabilidade da pena aplicada e não
executada ser suficiente para moldar o comportamento futuro do trabalhador.
A Câmara, atenta às conclusões apontadas, deliberou, com 4 votos a favor e 2
abstenções, sendo estas dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, aplicar a pena
disciplinar de Suspensão pelo período de 30 dias. Deliberou, também, pela
Suspensão dessa pena pelo período de 12 meses.
2Atribuição de subsídio à Natalidade
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a atribuição de um subsídio à
natalidade às crianças, do Concelho de Sátão, nascidas no ano de 2012, no valor
de 80,00€ (oitenta euros) por criança.
3Agrupamento de Escolas de Sátão - Livro Por Terras Amadas de
Sátão - proposta de aquisição
A Câmara, por unanimidade, deliberou adquirir 50 livros “Por Terras Amadas de
Sátão”, ao preço de 4,00€ (quatro euros) por unidade.
4Cedência da Escola do 1.º Ciclo de Vila Boa
Face ao pedido de cedência de uma sala na escola de S. M. de Vila Boa, pela
Associação Cultural Social Recreativa Desportiva, com sede na Abrunhosa, foi
pedido um parecer à Junta de Freguesia de S. Miguel de vila Boa que se
pronunciou a favor da cedência da sala às pessoas (particularmente às mulheres)
de S. Miguel de Vila Boa.
O Sr. Vereador Nuno Bártolo referiu que a Câmara sempre cedeu as salas
das escolas a Associações legalmente constituídas, pelo que é de parecer que a
cedência deve ser feita à Associação Cultural Social Recreativa Desportiva.
O Sr. Presidente referiu que a Câmara, desde sempre, optou pela opinião da
Junta de Freguesia. Assim, e dado que o parecer da Junta não é conclusivo, é de
opinião que a Junta de Freguesia informe se está interessada na cedência da sala.

5José Lopes, Mordomo da festa em honra de N. Sr. dos
Caminhos - Pedido de corte de trânsito
A Câmara, por unanimidade, e à semelhança do verificado em anos anteriores,
deliberou autorizar o corte de trânsito nos acessos ao Santuário de Nosso Senhor
dos Caminhos das 12,00 horas do dia 25 até às 14,00 horas do dia 26 do mês de
maio.
Divisão Administrativa e Recursos Humanos
1 Carlos Alexandre dos Santos Carvalho - Pedido de realização de

baile nos dias 11 e 12 de maio - Ratificação
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar a autorização dada pelo Sr.
Presidente para a realização de baile nos dias 11 e 12 de maio em Aldeia Nova.
2Ricardo Joel Rodrigues dos Santos - Pedido de realização de
baile no dia 25 de maio – Ratificação
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar a autorização dada pelo Sr.
Presidente para a realização de baile no dia 25 de maio em Lamas.
3António Paulo Lopes de Freitas - Pedido de realização de baile
nos dias 18 e 19 de maio – Ratificação
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar a autorização dada pelo Sr.
Presidente para a realização de baile nos dias 18 e 19 de maio em Tojal.
1 Maria de Fátima Dias Assunção Correia - Pedido de concessão

de terreno no Cemitério
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a cedência de terreno no
Cemitério à Sr. ª Maria de Fátima Dias Assunção Correia.
Subdivisão Financeira
1 ZAATAM - Pedido de apoio financeiro para a realização do X

Encontro de Música Popular de Sátão e pedido de corte de
trânsito das 16,00 às 24,00 horas no dia 1 de junho em frente
à Câmara
A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio de 412,50€
(quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos) ao ZAATAM, para ajudar a
custear as despesas com a realização do X Encontro de Música Popular de Sátão.
De igual modo autorizou o corte de trânsito das 16,00 às 24,00 horas do dia 1 de
junho na Praça Paulo no troço em frente ao Edifício dos Paços do Concelho.

De salientar que da discussão e votação deste ponto, e por pertencer aos Órgãos
Sociais do ZAATAM, não participou o Sr. Vice Presidente.
2Uma Concertina - Associação Recreativa Cultural e Concertinas
de S. M. de Vila Boa - Pedido de apoio financeiro
A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio de 350,00€
(trezentos e cinquenta euros) à Associação Recreativa Cultural e Concertinas de
S. Miguel de Vila Boa.
Divisão de Obras Municipais
1 OVAVA - Auto de medição n.º 2 da Construção de ETAR de

Serrazela
A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento do Auto de Medição n.º 2 da
Construção de ETAR em Serrazela, no valor de 16.439,29€.
2Eurotenis - Auto de medição n.º 1 da Requalificação do
Polidesportivo de Rãs - Sátão
A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento do Auto de Medição n.º 1 da
Requalificação do Polidesportivo de Rãs, no valor de 23.744,00€.
Outros Assuntos
1 Comissão

Executiva para
Combatentes - Convite

a

Homenagem

Nacional

aos

A Câmara tomou conhecimento da Homenagem Nacional aos Combatentes a
realizar no dia 10 de junho, em Lisboa.
O Sr. Presidente solicitou, e a Câmara por unanimidade autorizou, a
inclusão de novos pontos na Ordem de Trabalhos, a saber:
1 – Fábrica da Igreja da Paróquia da Silvã de Cima – Pedido de
subsídio
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 1.290,00€ (mil
duzentos e noventa euros) para ajudar a custear as obras de arranjo do Recinto
da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem.
2 – Edibest – Auto de medição de Trabalhos a Mais da obra
Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do Concelho de Sátão

A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento do Auto de Medição n.º 1 de
Trabalhos a Mais da obra Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do
Concelho de Sátão, no valor de 10.434,36€.
3 – Ratificação de Declaração
A Câmara, por unanimidade, ratificou a Declaração emitida pelo Sr. Presidente
que refere:
“No edifício do cinema de Sátão foi colocado um caleiro na parede que confina
com Herdeiros de António Augusto.
E, para efeitos de obras, e caso haja necessidade de retirar o citado caleiro, o
Município de Sátão, compromete-se a fazê-lo.”
4 – Pedido de autorização de compra de 170,00 m2 de terreno
em Forles
A Câmara, por unanimidade, e nos termos do n.º 1 do artigo 64.º, alínea f) da Lei
n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de
janeiro, delibera adquirir o prédio urbano, em Forles, inscrito na matriz sob o
artigo 16 da Freguesia de Forles, e descrito sob o número 94/19971124 da
Conservatória do Registo Predial de Sátão, pelo valor de 12.000.00€ (doze mil
euros), delegando no Sr. Presidente os poderes para outorgar a correspondente
escritura de compra.
5 – Pedido de Reversão de Cauções
I Foi presente a informação técnica dos serviços da DOM a informar que foram
detetadas anomalias na execução da empreitada “ Requalificação do Largo de São
Bernardo e Arruamentos de Acesso”, executada pela empresa Gracovil.
Anomalias, que necessitam de reparação imediata.
Os custos estimados para a sua execução ascendem no valor de € 4 309,96,
conforme o orçamento junto à informação técnica.
Atendendo a que as anomalias se devem à má execução da empreitada e, ainda
não se ter verificado a receção definitiva dos trabalhos, e ainda o Município de
Satão ser beneficiário da garantia n.º 125-02-1358638 do Banco Comercial
Português, S.A, delibera, por unanimidade, este executivo que se acione aquela
garantia, pelo valor de € 4 309,96, a fim de se executarem os trabalhos devidos.
II Foi presente a informação técnica dos serviços da DOM a informar que foram
detetadas anomalias na execução da empreitada “ Abastecimento de Agua 3.ª
fase e Saneamento 4.ª Fase à freguesia de Ferreira de Aves, Reposição do
Repavimento”, executada pela Horizonpolis II”.
Anomalias, que necessitam de reparação imediata.
Os custos estimados para a sua execução ascendem no valor de € 17 122, 60,
conforme o orçamento junto à informação técnica e pedido de indemnização por
sinistro ocorrido devido às anomalias.

Atendendo a que as anomalias se devem à má execução da empreitada e, ainda
não se ter verificado a receção definitiva dos trabalhos, e ainda o Município de
Satão ser beneficiário da garantia n.º 0231.004579.893 da Caixa Geral de
Depósitos, delibera, por unanimidade, este executivo que se acione aquela
garantia, pelo valor de € 17 122, 60, a fim de se executarem os trabalhos devidos.

Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os
dias 3 e 16 de maio.
Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a
reunião.
E eu ---------------------------------------------------------, Chefe de Divisão a redigi e
subscrevi
O PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------

ADENDA À ACTA Nº. 12/2013
REUNIÃO COM O PÚBLICO
Por não haver Munícipes inscritos não foi realizada a reunião com o público.

