
ACTA Nº. 5/2013  

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 01-02-2013  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

      

    Dr.ª Zélia Silva 

    Dr.ª Rosa Carvalho 

    Sr. Joaquim Lopes 

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

 

 HORA DE INÍCIO: 09,30 horas 

Faltou, por motivo considerado justificado, o Sr. Vereador Jorge Figueiredo. 

A Câmara, por unanimidade, aprovou a Ata n.º 3 da reunião do dia 18 de janeiro de 

2013. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

O Sr. Vereador Nuno Bártolo voltou a questionar os descontos efetuados para a Caixa 

de Previdência dos Advogados relativos à Técnica Jurista da Câmara. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 Propostas para aplicação, a prazo, da importância de 
215,000,00€ 

 
O Sr. Presidente informou ter disponível, para pagamento, a importância de 
215.000,00€, devidos à Firma Horizonpolis II pela obra de Abastecimento de 
Água e Saneamento a Ferreira de Aves. No entanto aquela Firma entrou em 
processo de insolvência pelo que a Câmara terá de aguardar que o Tribunal 
informe a quem deverá ser paga aquele valor. Nesse sentido, e para que possa 
rentabilizar aquele montante, solicitou às diversas instituições bancárias, com 
balcão na Vila de Sátão e também ao Santander Totta, as melhores condições 
para um depósito a seis meses. 
A proposta mais vantajosa foi apresentada pelo Millennium bcp que oferece uma 
taxa de 2,79%. 
 
A Câmara, por unanimidade, concordou em efetuar o depósito da 
importância de 215.000,00€ no Millennium bcp, por um período de 
seis meses à taxa de 2,79%. 
 



2Proposta para celebração de Protocolos com as Juntas de 
Freguesia 

 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta de celebração de Contratos 
Programa com as Juntas de Freguesia do Concelho. 
 

3Agrupamento de Escolas de Sátão - Pedidos de realização de 
Desfile de Carnaval, no dia 8 de fevereiro, e colaboração da GNR 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou o desfile de carnaval, solicitado pelo 
Agrupamento de Escolas para o Jardim de Infância de Sátão, no dia 8 de 
fevereiro. 
 

4Acredipe - Pedidos de realização de desfile de Carnaval, no dia 
12 de fevereiro, e apoio das forças de segurança 
 

A Câmara, por unanimidade, autorizou o desfile de carnaval, solicitado pela 
Acredipe, no dia 12 de fevereiro. 

 
5Slalom Clube de Portugal - Proposta para a realização do 
Troféu Nacional de Perícia 2013 - Perícia de Sátão 

 
Presente a proposta para a realização do Troféu Nacional de Perícia de Sátão, a 
integrar nas Festas de S. Bernardo de 2013. 
A Câmara, por unanimidade, aceitou a proposta do Slalom Clube de Portugal. 
 

6Dão TV - Proposta para cobertura jornalística dos eventos do 
Município 

 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta da Dão TV para cobertura 
jornalística dos eventos do Município. 
 

7Regimento de Infantaria de Viseu - Pedido de autorização de 
utilização de terreno para o Campeonato Desportivo Militar de 
Orientação 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou o Regimento de Infantaria de Viseu a 
organizar o Campeonato Desportivo Militar de Orientação, isentando-o do 
pagamento das taxas, a levar a efeito na zona de Rãs. 
 

8Jornal do Centro - Proposta para divulgação de eventos 
 
A Câmara deliberou agendar este assunto para uma próxima reunião. 
 

9Agência Lusa - Pedido de informação relativamente à 
tolerância de Carnaval 

 



O Sr. Presidente informou que irá dar tolerância de ponto, a todos os 
trabalhadores da Autarquia, no próximo dia 12 (terça feira de Carnaval). 
 

10Proposta de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e 
Limpeza de Terrenos Privados 

 
A Câmara, por unanimidade, aprovou o Regulamento Municipal de Uso do Fogo 
e Limpeza de Terrenos Privados, que será remetido à Assembleia Municipal para 
aprovação final. 
 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 Maria de Jesus Ferreira - Pedido de Sepultura Perpétua 
 
A Câmara, por unanimidade, autorizou o pedido, formulado pela Sr.ª Maria de 
Jesus Ferreira, para a concessão de sepultura perpétua no Cemitério Municipal. 
 

2Mordomos do St.º Amaro - Pedido de autorização para 
passagem de procissão - Ratificação 

 
A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para a realização da procissão integrada nos festejos de St.º Amaro em Sátão. 
 
Subdivisão Financeira 
 

1 Proposta de atribuição de subsídios aos Clubes Desportivos de 
Futebol e Futsal 
 

O Sr. Presidente da Câmara propôs atribuir para o ano de 2013 os seguintes dos 
subsídios: 

Associação Desportiva de Sátão -------------------------------- 75.000,00€ 
Clube Recreativo de Ferreira de Aves --------------------------- 37.500,00€ 
Grupo Desportivo de Rio de Moinhos ------------------------- 10.000,00€ 
Grupo desportivo Carbelrio -------------------------------------    2.500,00€ 

 
A este subsídio acrescerá a atribuição da importância de 5.000,00€ por cada 
camada jovem, até ao limite de 2 por clube, que dispute provas integradas no 
calendário da Associação de Futebol de Viseu 

 
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos 
respectivos subsídios às Associações Desportivas do Concelho para o 
Ano de 2013 e aprovou a emissão de declaração de fraccionamento do 
subsídio. 

 

 
2Proposta de atribuição de subsídio aos Ranchos Folclóricos do 
Concelho 



A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 1.750,00€ aos 
Agrupamentos Folclóricos do Concelho, e ao Grupo ZAATAM, para ajudar a 
custear as despesas com o seu plano anual de atividades. 
Por pertencer ao Grupo ZAATAM o Sr. Vice Presidente não participou na 
discussão e votação deste ponto 
 

3Acredipe - Pedido de apoio financeiro para a realização do 
desfile de Carnaval 
 

A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 1.800,00€ para 
ajudar a custear as despesas de realização do evento. 
 

4Associação dos Bombeiros Voluntários de Sátão - Pedido de 
apoio financeiro para o ano de 2013 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio mensal da 
importância de 2.000,00€ à Associação dos Bombeiros Voluntários de Sátão. 
 

5Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Douro 
Calvo - Pedido de subsídio para a realização de festejos 
carnavalescos 
 

A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 250,00€ para 
apoio às atividades de carnaval. 
 
          6 1.ª Revisão Orçamental para assunção de Compromissos 
Plurianuais 
 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2013 
que visa a assunção de Compromissos Plurianuais da obra “Adaptação e 
Ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para Instalações do Posto 
Territorial de Sátão. 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

1 Conta Final da obra "Pavimentação da Estrada Intermunicipal 
Vila Boa, Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldeia Nova à 
Madalena (Limite do Concelho) 

 
A Câmara tomou conhecimento, e por unanimidade aprovou a Conta Final da 
obra “Pavimentação da Estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, 
Carrasqueira, Aldeia Nova à Madalena (Limite do Concelho)” 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 

1 Dolores Nunes de Almeida - Pedido de permuta de caminho de 
acesso ao Canil Intermunicipal 



A Câmara, por unanimidade, autorizou a permuta de caminho de acesso ao Canil 
Intermunicipal, solicitado pela Sr.ª Dolores Nunes de Almeida. Mais deliberou 
mandar afixar Editais. 
 

2Visrecometal - Pedido de classificação da pretensão de 
indiscutível interesse social 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou classificar, a pretensão da Visrecometal, 
de indiscutível interesse social. 
 
Outros Assuntos 
 

1 Associação Portuguesa de Famílias Numerosas - Proposta de 
alteração de IMI 

 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta da Associação 
Portuguesa de Famílias Numerosas, no sentido de se propor ao Governo da 
Nação do IMI a pagar tendo em conta o número de dependentes. 
 

2Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau - Pedido de 
divulgação do peditório 
 

A Câmara deliberou mandar afixar o folheto informativo. 
 
Assuntos para conhecimento 
 

1 Associação dos Bombeiros Voluntários de Sátão - Órgãos 
Sociais para o biénio 2013/2014 
 

A Câmara tomou conhecimento dos Órgãos Sociais dos Bombeiros Voluntários de 
Sátão, eleitos para o biénio 2013/2014. 
 

2Junta de Freguesia de Sátão - Pedreira na Serra do Seixo 
 
A Câmara tomou conhecimento do documento endereçado pela Junta de 
Freguesia de Sátão. 
 
Inclusão de novos Pontos na Ordem de Trabalhos 
 
A Câmara, por unanimidade autorizou a inclusão dos seguintes pontos: 
    
       1Catarina de Jesus Almeida (Bar Afrodite) – Pedido de 
polongament0 de horário até às 06,00 horas na noite de 11 para 12 de 
fevereiro 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou indeferir o pedido de prolongamento de 
horário. 



         2 Proposta de alteração de área dos jazigos no Cemitério 
Municipal 
 
Tendo em conta o diminuto espaço existente entre os lotes, que impossibilita a 
limpeza e manutenção dos mesmos foi proposta a eliminação de um lote em cada 
corredor, sendo que os lotes passariam a ter uma frente de 3 metros em vez dos 
atuais 2,75 . 
 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a presente proposta 
 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 18 e 31 de janeiro. 

 

 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 

 

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

 


