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ACTA Nº. 22/2014  

 

 

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 07-11-2014  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dra. Zélia Silva 

     Dra. Rosa Carvalho 

    Dr. Fernando Gomes 

    Dra. Catarina Almeida 

    Sr. Silvério Ferreira 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 HORA DE INÍCIO: 9.30 horas 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 A Vereadora Drª Rosa Carvalho: 

 

1-solicitou, mais uma vez, a publicação de atas em falta no site da Câmara; 

 2-solicitou, de novo, uma relação de todo o pessoal que está a prestar serviço na 

Câmara, seja qual for a relação jurídica; 

 3-recomendou que a ordem do dia seja remetida dentro do prazo legal e que a    

documentação esteja disponível atempadamente; 

 4-sugeriu a colocação de passadeira para os peões frente ao Centro de Saúde, 

nesta Vila e ver a possibilidade de criação de uma paragem de autocarros no mesmo 

local; 

 5-perguntou se o Senhor Presidente da Câmara tem conhecimento do que se 

passa na União das Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, uma vez que lhe 

chegou informação de que terão ocorrido alguns desacatos entre alguns elementos da 

Assembleia de Freguesia e ainda demissões de elementos da Junta e da Assembleia de 

Freguesia; 

 6-referiu a perda de água que se verifica num reservatório situado em Rio de 

Moinhos; 

  

 Relativamente aos dois primeiros pontos, o Sr. Presidente respondeu que vão ser 

resolvidos brevemente. 

 Sobre o terceiro ponto o Sr. Presidente acolheu a recomendação. 

 No que concerne ao quarto ponto, o Sr. Presidente respondeu que a situação vai 

ser analisada embora lhe pareça existir alguma dificuldade na resolução da mesma. 

 Relativamente ao expresso no quinto ponto, o Sr. Presidente esclareceu que não 

tem de se imiscuir nos assuntos daquela autarquia, mas tem conhecimento de que tudo 

está a funcionar  normalmente, houve demissões mas já foram efetuadas as respetivas 

substituições. 
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 Ao expresso no sexto ponto respondeu o Vereador Paulo Santos afirmando que a 

situação vai ser revista, reduzindo o fluxo que provém da Silvã. 

 

 A Vereadora, Drª Catarina Almeida, colocou questão relacionada com os 

acessos na nova zona industrial.  

 

 O Sr. Presidente respondeu que está tudo definido, sendo que vão ser construídas 

três rotundas. 

 

 O Sr. Vereador Paulo Santos apresentou nota do teor seguinte: 

 

 “Em relação a declaração de voto dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista relativamente à proposta de orçamento para 2015, pretendo manifestar o 

seguinte: 

 Tendo em conta a participação na discussão do orçamento para 2015 por parte 

dos Vereadores deste Partido, conforme registado na ata da respetiva reunião, verifica-

se que não consta nenhuma discordância efetiva nem qualquer proposta alternativa à 

do executivo. 

 Assim, permito-me concluir que esta declaração não é senão uma tomada de 

posição unicamente política e não a constatação de graves divergências.” 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

Órgãos da Autarquia 

 

1 Administração Regional de Saúde do Centro-Escalas de turnos para o ano 

civil de 2015 do distrito de Viseu 

 

A Câmara tomou conhecimento da nota em título relativa às Farmácias do 

concelho. 

 

2 ANMP-Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural 

 

O Executivo ratificou decisão tomada pelo Sr. Presidente no sentido de aderir à 

Secção acima mencionada, cuja primeira reunião teve lugar no dia 6 de Novembro. 

O Sr. Presidente referiu que no âmbito do novo quadro comunitário, os municípios 

que integram esta Secção podem ter inúmeras vantagens. 

 

3 SINTAP-Aplicação ou manutenção das 35 horas de trabalho semanal 

 

Presente nota endereçada por aquele Sindicato, que além de anexar cópia de 

missiva remetida ao Senhor Provedor de Justiça, exorta o Sr. Presidente da Câmara 

a aplicar ou, caso já o tenha feito, a manter as 35 horas de trabalho semanal, até 

que se encontre uma resolução definitiva para o problema que foi criado pelo 

Governo, esperando que não siga o mau exemplo do mesmo, recusando a 

imposição das 40 horas semanais. 
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4 Regulamento do Conselho Municipal de Segurança-Alteração 

 

Relativamente ao documento em título, o Sr. Presidente prestou esclarecimentos 

sobre os pontos que foram alterados, tendo a Câmara, por unanimidade, 

concordado com as respetivas alterações.  

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

Este documento vai ser submetido a aprovação do Órgão Deliberativo. 

 

5 Tarifário do serviço de abastecimento de água, saneamento e gestão de 

resíduos 

 

Presente documento em epígrafe, sobre o qual o Sr. Presidente prestou alguns 

esclarecimentos. 

Após breve discussão, a Câmara deliberou por unanimidade, mandar remeter o 

referido documento para apreciação e emissão de parecer por parte da ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). 

 

6 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de 

Viseu-Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho 

 

A Câmara, depois de analisar o teor do documento em título, deliberou, por 

unanimidade, dar plenos poderes ao Sr. Presidente para outorga do mesmo. 

 

7 Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa-Convite para magusto 

 

O Executivo mostrou-se honrado com o convite formulado pelo Sr. Presidente da 

Direção daquela Coletividade, para participação no tradicional magusto de S. 

Martinho, a realizar no dia 23 de Novembro pelas 15 horas, no Centro Cultural da 

freguesia. 

 

8 Manuel António Henriques Martins-Travacinho-S. Miguel de Vila Boa-

Pedido de autorização para realização de passeio de motorizadas 

 

Em presença do pedido efetuado pelo Sr. Manuel António, a Câmara não 

vislumbrou qualquer inconveniente na concretização do referido passeio, 

agendado para o próximo dia 15 de Novembro. 

 

 

9 José Júlio Figueiredo Costa-Pedido de reserva de lote na futura zona 

industrial 

 

Na sequência de deliberações anteriores referentes a este tema, a Câmara registou 

o pedido efetuado pelo Sr. José Júlio, residente em Rio de Moinhos, pelo que na 

altura oportuna será dado o devido encaminhamento. 
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10 Gilcimar Caria-Sátão-Pedido para alteração de horário de estabelecimento 

comercial "Parque-Bar" 

 

O Empresário acima identificado elencou as datas em que pretende alteração do 

horário de encerramento do estabelecimento comercial, a saber: 

-do dia 24 para o dia 25 de dezembro/2014, até às 4.00 h; 

-do dia 31 de dezembro/2014 para o dia 1 de janeiro/2015, até às 6.00 h; 

-durante o mês de agosto/2015, diariamente até às 4.00 h; 

-do dia 24 para o dia 25 de dezembro/2015, até às 4.00 h; 

-do dia 31 de dezembro/2015 para o dia 1 de janeiro/2016, até às 6.00 h. 

 

A Câmara, por unanimidade, concordou com o plano proposto. Todavia, qualquer 

reclamação que surja, será motivo para a imediata revogação desta deliberação. 

 

11 Gilcimar Caria-Sátão-Pedido para alteração de horário de estabelecimento 

comercial "Gota d‘água" 

 

Relativamente ao assunto em título, foi apresentado um plano idêntico ao do ponto 

anterior. O Executivo, por unanimidade, deliberou aprová-lo, sendo que esta 

tomada de posição será imediatamente revogada caso seja apresentada reclamação. 

 

Unidade Financeira 

 

12 ARCAS-Lamas-Festas e Feira Anual/2014-Proposta para atribuição de 

subsídio 

 

Face ao pedido efetuado pela Direção daquela Associação, o Sr. Presidente propôs 

a atribuição de um subsídio no valor de 2.125,00 €, para apoio na realização do 

concurso pecuário integrado nos festejos indicados. 

A Câmara, por unanimidade, aprovou o valor proposto. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

 

13 Escola Secundária Alves Martins-Apoio a alunos da ESAM-Projeto 

"Formula 1 na Escola"-Proposta para atribuição de subsídio 

 

Foi presente proposta elaborada pela Vereadora do Pelouro do desporto, que a 

seguir se transcreve: 

 

“Proposta de atribuição de subsídio à equipa Spectrum que participam no 

concurso F1 nas Escolas: O desafio tecnológico F1 nas Escolas é uma 

competição, aberta a todos os jovens estudantes até ao 12º ano ou equivalente e 

que estejam a frequentar o ensino do 3º ciclo ou secundário,  com idades 

compreendidas entre os 9 e os 18 anos, a conceber e fabricar um modelo de carro 

da Fórmula 1 movido a CO2. As equipas de jovens competirão umas com as 

outras em etapas regionais de modo a garantir presença na grande final nacional. 
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O Campeão Português representa as nossas cores no campeonato do mundo onde 

compete contra cerca de 30 equipas de todo o mundo. 

Dado o supra exposto, veio a equipa vencedora a nível nacional, Spectrum, 

constituída por seis elementos, sendo três elementos pertencentes ao concelho de 

Sátão, solicitar um apoio monetário para ajudar a colmatar as despesas para a 

mesma se deslocar ao país onde se irá realizar a final mundial do referido 

concurso. 

Considerando o exposto vem o Pelouro do Desporto propor a atribuição de um 

subsídio à Escola Secundária Alves Martins no valor de 450,00 € (quatrocentos e 

cinquenta euros). Paços do Concelho, 13 de outubro de 2014. A Vereadora do 

Pelouro do Desporto, as.)” 

 

Face ao teor desta proposta, a Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um 

subsídio no montante de 450,00 €. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

14 Juntas de Freguesia do concelho-Avelal-Proposta para atribuição de 

subsídio 

No âmbito da deliberação tomada pela Assembleia Municipal em reunião realizada 

no dia 26 de junho de 2014, o Sr. Presidente propôs a atribuição de um subsídio no 

valor de 4.450,00 €. 

A Câmara, com os votos contra dos Vereadores eleitos nas listas do PS, Drª Rosa 

Carvalho e Sr. Silvério Ferreira, deu a sua anuência a esta proposta. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

15 Juntas de Freguesia do concelho-S. Miguel de Vila Boa-Proposta para 

atribuição de subsídio 

 

De harmonia com deliberação da Assembleia Municipal tomada em reunião 

realizada no dia 26 de junho de 2014, o Sr. Presidente propôs a atribuição de um 

subsídio no montante de 4.047,00 €. 

A Câmara, com o voto contra da Vereadora eleita nas listas do PS, Drª Rosa 

Carvalho, aprovou esta proposta. 

A Vereadora Drª Rosa justificou o seu sentido de voto, tanto neste ponto, como no 

anterior, pelo facto das propostas não serem claras quanto ao destino destes 

subsídios e por continuar a ter fundadas suspeitas de que os mesmos, ou parte 

deles, se destinam ao pagamento de POC’s, numa atitude manifestamente ilegal. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

Divisão de Obras Municipais 

 

16 Empreitada "Redes de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais em Fontaínhas"-Auto de medição nº 2A 
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Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou 

por unanimidade autorizar a liquidação do auto em título no valor de 10.093,19 € à 

Firma Artur Abrantes, Ldª. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

17 Empreitada "Redes de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais em Fontaínhas"-Auto de medição nº 2E 

 

De harmonia com parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, o Executivo 

deliberou por unanimidade mandar liquidar o auto em epígrafe no total de 

30.520,76 € à Firma Artur Abrantes, Ldª. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados. 

 

 Encerramento: Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 Eu -------------------------------------------------- , ---------------- a redigi e subscrevi. 

 

 

O PRESIDENTE 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 


