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ACTA Nº. 14/2014  
DA REUNIÃO Ordinária Pública  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 18-07-2014  
 
PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 
VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 
     Dra. Zélia Silva 
    Dra. Rosa Carvalho 
    Dr. Fernando Gomes 
    Dra. Catarina Almeida 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 HORA DE INÍCIO: 9:30 horas 
 
 
A ata resultante da reunião anterior foi aprovada com a abstenção do Sr. Presidente por 
não ter estado presente. 
  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou a vereação dos seguintes assuntos: 
 
- O Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios (ANMP) aprovou por 
maioria o Fundo de Apoio Municipal (FAM). O acordo sobre o FAM passa por um 
financiamento de 650 milhões de euros, pagos em partes iguais (50%-50%) pela 
Administração Central e Administração Local. À autarquia de Sátão caberá uma 
comparticipação de cerca de 507 mil euros realizada de forma repartida e ao longo de 
sete anos. Esta comparticipação constituirá um ativo financeiro para a autarquia. 
 
- O projeto do “Loteamento do Parque Empresarial de Sátão”, apresenta um desnível 
entre ruas que convém corrigir, nesse sentido foi pedido proposta ao empreiteiro 
responsável pela obra de loteamento e assim que for oportuno a mesma será 
apresentada à Câmara. 
 
- Está previsto as obras da “Requalificação Urbanística da Rua do Cardal” iniciarem-
se na próxima semana. 
 
- Na Sra. do Barrocal estão a decorrer escavações arqueológicas realizadas por uma 
equipa de alunos de arqueologia sob a orientação da Prof.ª Dra. Catarina Tente – 
Universidade Nova de Lisboa. O objetivo é fazer uma prospeção e qualificação dos 
vestígios arqueológicos que se encontram naquele local. 
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- O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu interpelou o Sr. Secretário de 
Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações sobre a construção da nova 
estrada de Sátão-Viseu, a resposta foi no sentido do assunto não estar esquecido, 
dependerá em grande medida da disponibilidade financeira do Governo e do apoio 
das autarquias. O Sr. Presidente acredita que apesar dos constrangimentos que 
possam existir, a nova estrada Sátão- Viseu, acabará por ser uma realidade nos 
próximos tempos.  
 
 

ORDEM DO DIA 
 
Órgãos da Autarquia 
 

1.António Lopes dos Santos - Lages - Pedido de autorização para 
corte de trânsito. 
 

A Câmara, por unanimidade, autorizou o corte de trânsito na Rua Principal 
da localidade de Lages, freguesia de Mioma, requerido pelo munícipe acima 
identificado, de forma a facilitar a realização da tradicional festa em honra de 
Santa Eufémia. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
2.Fernando Silva Aguiar - Rãs - Pedido de autorização para corte 
de trânsito – Ratificação. 
 

Por unanimidade, a Câmara ratificou a autorização concedida ao 
requerimento apresentado pelo munícipe acima identificado, para o corte de 
trânsito da Estrada Municipal em Rãs – Romãs, no âmbito da realização das 
festas em honra de S. Bento. 
 

3.David Ferreira - Avelal - Licença especial de ruído - ratificação 
de Despacho. 
 

Por unanimidade, a Câmara ratificou o Despacho exarado pelo Sr. Presidente, 
ao requerimento apresentado pelo munícipe acima identificado, destinado à 
realização das festas em honra do Sr. da Agonia. 

 
4.Amândio Morgado Arrais, gerente do Escalada Bar- 
Prolongamento do horário de encerramento do estabelecimento 
durante os meses de julho e agosto de 2014. 
 

Presente requerimento subscrito pelo munícipe acima identificado, a Câmara 
deliberou autorizar o prolongamento de horário do estabelecimento 
“Escalada Bar” até às 04.00 horas, durante o mês de agosto de 2014. 
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Divisão de Obras Municipais 
 

1.Empreitada: "Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do 
Centro de Saúde para Instalação do Posto Territorial do 
Sátão" - Auto de Medição n.º 2. 
 

Tendo presente o parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a 
Câmara, por unanimidade, deliberou mandar liquidar o auto em referência 
no valor de 17.843,11€, à firma Irmãos Ferreira & Sousa, S.A. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
2.Empreitada: "Redes de Abastecimento de Água e Drenagem 
de Esgotos da Povoação de Soito de Golfar" - Auto de Medição 
n.º 4 - referente a Esgotos. 
 

Tendo presente o parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a 
Câmara, por unanimidade, deliberou mandar liquidar o auto em referência 
no valor de 10.478,49€, à firma Construções castanheira & Joaquim, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
3.Empreitada: "Caminho Rural Silvã de Baixo ao Limite do 
Concelho" - Liberação de Caução. 

 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos e tendo em 
consideração que já foi feita a receção definitiva da obra, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou mandar liberar a caução e respetivos reforços à 
firma VIADAIRE referentes à empreitada em título. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
 

4.Empreitada: " Caminho Rural da Sra. do Barrocal" - 
Cancelamento de Garantia Bancária 

 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos e tendo em 
consideração que já foi feita a receção definitiva da obra, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou mandar proceder ao cancelamento da Garantia 
Bancária à firma CEBOCAR, referente à empreitada em título. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
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Unidade Financeira 
 

1.Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos: 
Atribuição de Subsidio para a X Feira do Vinho - Edição de 
2014. 

 
O Sr. Presidente apresentou proposta de atribuição de subsídio no valor 
global de 1.100,00€ (50,00€ por cada um dos 22 expositores), ao Grupo 
Folclórico, Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, de forma a auxiliar 
nas despesas com a realização da Feira do Vinho – Edição de 2014. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
 

2.Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa: Pedido de 
Subsidio para a Feira Anual de 2014. 
 

O Sr. Presidente, à semelhança dos anos anteriores e tendo em conta as 
despesas que um acontecimento destes acarreta, apresentou proposta de 
atribuição de subsídio no montante de 2.125,00€. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
3.UNICEF: Crise no Sudão Sul - atribuição de Subsidio. 

 
Presente comunicação endereçada pelo Comité Português para a UNICEF, 
com apelo de ajuda às crianças vítimas da crise do Sudão Sul, o Sr. 
Presidente propôs a atribuição de subsídio no valor 25,00€. 
A Câmara, por unanimidade, deu a sua anuência a esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
4.ARCAS: Construção de Lar Residencial e Lar de Idosos em 
Lamas - última tranche da comparticipação financeira 
atribuída no valor de 25,000€. 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento em título à ARCAS – 
IPSS, relativo à última tranche do subsídio atribuído. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
5. Casa do Povo de Sátão: Atribuição de Subsídio. 

 
O Sr. Presidente apresentou proposta de atribuição de subsídio à Casa do 
Povo de Sátão, no valor de 900,00€, com o intuito de apoiar as suas 
diversas atividades. 
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A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
6.Escola Secundária Alves Martins: Projeto Internacional - 
Pedido de apoio financeiro. 

 
O Sr. Presidente apresentou proposta de apoio ao projeto internacional de 
criação de uma equipa de “Fórmula 1 in school”, promovido pela Escola 
Secundária Alves Martins e no qual participal dois alunos do concelho de 
Sátão. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de 
150,oo€, para apoio a este projeto. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 

1. Lançadesconto Supermercados, Lda. e Manuel Oliveira 
Machado: Loteamento Vila Rosa - 3.ª fase - (proc.º n.º1/2014) 
- Aprovação das especialidades. 

 
Presente processo relativo ao assunto em título, contendo informação 
prestada pelo Chefe de Divisão de Obras Municipais desta autarquia, com 
informação favorável dos projetos de especialidades e do valor da caução a 
prestar. 
A Câmara, face ao teor da referida informação, deliberou, por 
unanimidade, e respetivo deferimento. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
 
Unidade de Educação, Ação Social e Juventude 
 

1.Mário Ferreira da Fonseca: Pedido de Subsídio para auxilio 
na reconstrução de barracão. 
 

Tendo em consideração o parecer positivo prestado pelo Serviço de Ação 
Social da autarquia, a Câmara deliberou por unanimidade, conceder o 
apoio pretendido para a reconstrução do barracão atingido por incêndio do 
munícipe identificado em título, que se traduz na atribuição de um subsídio 
no valor de 500,00€. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
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2.Contrato de Prestação de Serviços - Enfermagem - 
renovação 
 

Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte proposta que se transcreve: 
 
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM-RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE AVENÇA 
 De harmonia com o disposto no nº 4 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, 
“carece de parecer prévio vinculativo do membro do Governo responsável pela área das 
finanças (…), a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro e pelo 
Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei nº 66/2013, de 27 de agosto, 
independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 
 a)- Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 
 b)- Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 
 Definindo o nº 11 do mesmo preceito legal que “nas autarquias locais, o parecer previsto no 
nº 4 é da competência do órgão executivo e depende da verificação dos requisitos previstos nas 
alíneas a) e c) do nº 5, bem como da alínea b) do mesmo número, com as devidas adaptações, 
sendo os seus termos e tramitação regulados pela portaria referida no nº 1 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de Abril e 
66/2012, de 31 de dezembro”. 
 Considerando que o INA se pronunciou pela inexistência de trabalhadores em situação de 
requalificação com o perfil indicado, conforme declaração emitida no dia 04 de julho de 2014; 
 Considerando que a prestadora de serviços contratada tem desempenhado um trabalho 
meritório junto da população concelhia, especialmente a mais idosa; 
 Considerando que o mapa de pessoal da autarquia não dispõe de trabalhadores que possam 
ser afetos à prestação de serviços mencionada; 
 Considerando o caráter técnico e específico dos serviços a prestar; 
 Considerando que os encargos com a presente renovação estão previstos em orçamento 
municipal, enquadrados na rubrica 06010107; 
 O cumprimento de todos os condicionalismos legais, nomeadamente os que decorrem das 
disposições conjugadas da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro (artº 73º) e da Lei nº 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro (artº 35º), na redação atual e uma vez aferida a especificidade técnica dos 
serviços a prestar, bem como a natureza intelectual dos mesmos, 
 Propõe-se que o Executivo autorize a renovação por mais 6 meses, do contrato de prestação 
de serviços, na modalidade de avença, celebrado com a enfermeira Inês Filipa Ferreira de 
Carvalho, cujo término ocorre em 31 do corrente mês.” 
 
A Câmara, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, Dr. Nuno 
Bártolo e Dra. Rosa Carvalho, aprovou a renovação da prestação de 
serviços. 

 
 
 -------Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efetuados entre os dias. 

 
 -- Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 
 ---------- E eu Carla Maria de Sousa Albuquerque, Técnica Superior  a redigi e subscrevi 
 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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ADENDA À ACTA Nº. 14/2014  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 
Não foram efetuadas inscrições para uso da palavra  
 
 


