
ACTA Nº. 2/2013  

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 04-01-2013  

 

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. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

O Sr. Vereador Nuno Bártolo informou ter sido contactado por um morador de 

Samorim que o questionou relativamente à colocação da placa da povoação da Cruz. 

 

O Sr. Presidente informou que a colocação dessa placa obedeceu ao parecer das 

pessoas mais antigas da povoação da Cruz que referiram ser ali o início da povoação. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 Processo disciplinar - Conclusão/aplicação de pena 
 
Foi presente o processo disciplinar instaurado ao trabalhador desta Câmara, Sr. 
José de Jesus. 
 As conclusões deste processo apontam para a aplicação de uma Pena de Multa 
no valor de 1.434,92€ no entanto, e atendendo à sua conduta anterior e posterior 
às infrações, é proposta a Suspensão pelo período de 7 meses da aplicação da 
Pena Disciplinar de Multa, uma vez que não se afigura haver risco de ocorrência 
de novas infrações. 
 
O Sr. Vereador Nuno Bártolo disse parecer-lhe não haver qualquer infração 
uma vez que ficou demonstrado que o trabalhador tinha uma consulta marcada 
por sofrer de fortes dores de dentes, como ficou amplamente demonstrado. 
Havia, portanto, uma causa que o levou a abandonar o serviço. Essa causa era o 
seu estado de saúde.  
Pelas conclusões do processo parece-lhe não haver motivos para a instauração do 
presente processo disciplinar e, por conseguinte para a aplicação de qualquer 



pena disciplinar, uma vez que foi provado que o trabalhador foi presente a uma 
consulta médica. A aplicação de qualquer Pena Disciplinar será uma mancha que 
a Câmara está a colocar a um trabalhador. 
 
O Sr. Vice Presidente referiu não por em causa a elaboração do processo. 
Informou não lhe ter sido dito, em qualquer momento, que o trabalhador teria de 
se deslocar ao médico dentista. Foi-lhe só dito que teria de se ausentar por 
motivos particulares, o que o levou a apresentar a participação que levou à 
instauração do presente Processo Disciplinar. 
 
O Sr. Presidente informou não haver qualquer animosidade contra o trabalhador 
José de Jesus. Existem, no entanto, regras que têm de ser cumpridas. E o 
interesse público tem de ser, sempre, preservado.   
 
Posta à votação: 
A Câmara, com 4 votos a favor e dois votos contra, sendo estes dos Srs. 
Vereadores do Partido Socialista, deliberou aplicar a Pena Disciplinar de Multa, 
no valor de 1.434,92€. Deliberou, também, pela Suspensão da Pena Disciplinar 
de Multa pelo período de 7 meses por considerar não haver risco de ocorrência de 
novas infrações. 
  
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 Centro Social, Cultural, Recreativo e Desportivo das Rãs - 
Pedido de realização de baile no dia 25 de dezembro – 
Ratificação 
 

A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para a realização de baile no dia 25 de dezembro, nas Rãs. 
 

2Marco Paulo Ferreira Martins - Pedido de realização de baile 
no dia 28 de dezembro – ratificação 
 

A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para a realização de baile no dia 28 de dezembro, no Castelo. 

 
3Café Palmeira - Pedido de prolongamento de horário até às 
06,00 horas na noite de passagem de ano – ratificação 
 

A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para o prolongamento de horário, até às 06,00 horas na noite de passagem de 
ano. 
 

4Marcos Filipe Chaves Frias - Pedido de realização de baile no 
dia 30 de dezembro – ratificação 
 



A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para a realização de baile no dia 30 de dezembro, em Lamas. 

 
5Isabel Lopes da Costa - Pedido de concessão de terreno no 
cemitério 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou a cedência de terreno no cemitério para 
sepultura perpétua à Sr.ª Isabel Lopes da Costa. 
 

6Aventura Virtual Clube TT - Pedido de realização do 2.º Passeio 
Turístico e oferta de 80 brindes publicitários 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou a realização do 2.º Passeio Todo o 
Terreno Turístico organizado pelo Aventura Virtual Clube TT do Ladário.  
Subdivisão Financeira 
 

1 Constituição de Fundos Permanentes 
 
A Câmara, com 2 abstenções, dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, aprovou 
a atribuição dos seguintes Fundos de Maneio: 
 
 -------- Ao Sr. Vice Presidente                                               2.500,00€ 
 -------- À Sr.ª Vereadora Zélia Silva                                     2.500,00€ 
 -------- Ao Sr. Chefe da DOM                                                 2.000,00€ 
 -------- Ao Sr. Chefe da DARH                                               1.500,00€ 
 -------- Ao Sr. Chefe da Subdivisão Financeira                   1.500,00€ 
 -------- Ao Sr. Chefe da Subdivisão de Planeamento            500,00€ 
    
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 

1 Bar Artic - Pedido de prolongamento de horário até às 06,00 
horas na noite de passagem de ano – ratificação 
 

A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para o prolongamento de horário, até às 06,00 horas na noite de passagem de 
ano. 

 
2Bar Ferreira e Lisboa - Pedido de prolongamento de horário até 
às 06,00 horas na noite de passagem de ano – ratificação 
 

A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para o prolongamento de horário, até às 06,00 horas na noite de passagem de 
ano. 

 
Assuntos para conhecimento 
 



1 Assembleia Distrital de Viseu - Eleição da Mesa da Assembleia 
Distrital 

 
A Câmara tomou conhecimento da realização da reunião para a eleição da Mesa 
da Assembleia Distrital. 
 

2Uma Concertina - Associação Recreativa Cultural e Concertinas 
de S. Miguel de Vila Boa - Constituição da Associação 

 
A Câmara tomou conhecimento da constituição da Associação Uma Concertina. 
 

 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 21 e 31 de dezembro. 

 

 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 

 

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

 


