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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA COMBA DÃO, REALIZADA NO DIA VINTE E
TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ:- -------------------------------

Aos vinte e três dias do mês de Julho de dois mil e dez, na freguesia de Óvoa e sede da
Junta de Freguesia, realizou-se pelas dezassete horas, em harmonia com a calendarização
das reuniões da Câmara Municipal, a segunda reunião mensal sob a Presidência do Senhor
Presidente, Engenheiro João António de Sousa Pais Lourenço, com a participação dos
Vereadores Senhores: Dr. Leonel José Antunes Gouveia, Engº Mário Marques da Silva, Dra.
Maria Manuela Dias Alves, Drª Carla Isabel Silva Cunha e Dr. Fernando Augusto Neves
Gomes da Cruz, com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------

1 -PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2 - ORDEM DO DIA
2.1-

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 13/07/2010;

2.2-

ESPÓLIO DO PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR
E OUTROS= DOAÇÃO/RUI DE OLIVEIRA SALAZAR DE LUCENA E
MELLO= APRECIAÇÃO E EVENTUAL ACEITAÇÃO;

2.3-

MERCADO MUNICIPAL- LOJAS NºS 1 E 4= ABERTURA DE HASTA
PUBLICA

2.4-

ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DA ZONA CENTRO= PEDIDO DE
SUBSIDIO=APRECIAÇÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO;

2.5-

DIRECTOR DO CENTRO DE SAÚDE DE SANTA COMBA DÃO/CESSÃO DE
FUNCÕES /AGRADECIMENTO= CONHECIMENTO;

2.6-

PROCESSO DE OBRAS Nº 8/2010= CONSTRUÇÃO DE MURO= PEDIDO
DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE CEDÊNCIA
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DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA. REQ: HELDER
ROBERTO MARQUES COSTA:
2.7-

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES/CONHECIMENTO;

2.8-

FINANÇAS MUNICIPAIS/CONHECIMENTO

2.9-

PAGAMENTOS/CONHECIMENTO

III – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Secretariou a reunião a Técnica Superior, Alcídia Maria Prata de Oliveira Silva. Eram 17,00
horas, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião e justificada a falta do Senhor
Vice - Presidente, Dr. António José Brito Correia. Antes de passar ao Período de Antes da
Ordem do Dia, começou por saudar o público presente e agradecer a presença do mesmo.
De seguida, solicitou aos colegas da vereação, com a devida fundamentação, que, nos
termos do artigo 83º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, fosse aditado à ordem de trabalhos
os pontos subordinados aos temas: “Pedido de um lote de terrenos na zona industrial das
Lameiras, para instalação de uma industria metalomecânica = Req: “ A5A- Consult, Ldª, e ”
Comissão de Culto da Igreja da Nossa Senhora – Granjal – Atribuição de Subsídio “ os quais
mereceram a sua inclusão por unanimidade. De seguida, o Senhor Presidente começou por
referir que, no passado dia 22, se realizou uma reunião, no Governo Civil de Viseu, promovida
pela Empresa Estradas de Portugal, que contou com a presença dos Presidentes das
Câmaras Municipais de Viseu, Tondela, Mortágua e Carregal do Sal e pelo Presidente em
exercício da Câmara Municipal de Santa Comba Dão. Disse que do lado da Empresa Pública,
esteve o Vice- Presidente e um conjunto de técnicos superiores e que a reunião teve como
objectivo informar os municípios do estado em que se encontram as pontes do IP3 . Informou
que a partir da próxima terça-feira, haverá condicionamentos e desvios de tráfego na ponte da
Foz do Dão, onde só passarão veículos ligeiros, que o trânsito pesado acima de 30 toneladas,
será desviado para Tábua, via IC6, enquanto que os veículos pesados até 30 toneladas,
serão desviados pela EN 234, passando pelo centro de Santa Comba Dão, em direcção a
Mortágua. Ainda, relacionado com as pontes do IP3, informou que foram explicados com
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detalhe os problemas existentes nos pilares das pontes, e os aspectos técnicos das
intervenções a realizar e que, durante a próxima semana, será adjudicada a empreitada de
reabilitação da ponte de Santa Comba Dão, sobre o rio Dão. Reportando-se à extensão de
saúde de São João de Areias, disse que, informalmente, tomaram conhecimento das
alterações que se perspectivam para os cuidados de saúde daquela extensão, o que motivou
a entrega de um abaixo assinado pela população exigindo a continuidade da prestação dos
serviços de saúde, e a manutenção do médico Dr. João César. Referiu que estava prevista a
colocação de apenas um médico para 2 300 utentes, lamentando que as alterações que se
perspectivam venham a resultar na degradação da prestação dos serviços mais básicos de
saúde a uma parcela significativa da população. Mais informou o Senhor Presidente que, na
próxima semana, irão estabelecer alguns contactos com a ARS - Centro e com o Ministério da
Saúde, no sentido de obterem respostas às dúvidas colocadas pela população.

Por último,

comunicou que, no próximo mês de Agosto e a exemplo do ano anterior apenas se irá realizar
a segunda reunião pública, no dia 27, em Nagosela, o que mereceu a concordância unânime
de todos os presentes. Posto isto, tomou a palavra o Senhor Vereador Engº Mário Silva,
referindo-se às obras que estão a decorrer em Santa Comba Dão. Disse que, finalmente, foi
concluído o betuminoso na Rua do Serrado, mas que foram precisos 12 meses para a sua
conclusão, dando conta dos incómodos por que passaram os residentes daquela rua. Fez
uma chamada de atenção para que obras desta natureza não sejam tão morosas. O Senhor
Presidente retorquiu dizendo que não foram 12 meses que os munícipes estiveram à espera,
mas sim 15 anos e que a obra se prolongou por ter sido executada, na sua maior parte, por
administração directa. Como os meios do município, por serem escassos, têm que ser geridos
em função das prioridades do momento, os rendimentos obtidos acabam por ser baixos. Por
outro lado, a obra inclui um conjunto vasto de trabalhos de infra-estruturas enterradas que
não são visíveis, mas que tiveram que ser realizados. Retomando a palavra, o Sr. Engº Mário
Silva reportou-se à obra de requalificação da Ex. EN2 para informar que as obras estão a ter
um ritmo demasiado lento, o que tem trazido para o comércio local grandes embaraços.
Referiu-se, também, à sinalização para dizer que ela é praticamente inexistente, realçando o
facto de as obras junto à zona das bombas terem estado paradas cerca de duas semanas.
Mais disse que, a falta de sinalização podia ter sido um potencial de riscos, mas que
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felizmente nada aconteceu. Fez uma chamada de atenção para uma maior intervenção e
fiscalização por parte da Câmara Municipal. Em resposta, o senhor Presidente, relativamente
à Ex – EN 2, informou que foi toda remodelada, aproveitando-se a candidatura ao QREN para
reprogramar fisicamente a obra e integrá-la numa candidatura da Requalificação Urbana.
Quanto à segurança diz estar atento à sinalização que ela não é inexistente, concordando, no
entanto, que pode ser melhorada. Quanto aos incómodos para os negociantes, não havia
como evitá-los, embora fizessem a obra por fases, para que os transtornos não fossem
tantos. Não havendo mais intervenções passou-se ao Período da Ordem do Dia tendo sido
tomadas as seguintes deliberações. -----------------------------------------------------------------------------

2.1 “ APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 13/07/2010”:----------------------------------------

O Senhor Presidente pôs à votação a acta da reunião anterior, em cumprimento do prescrito
no número 2 do artigo 92º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, tendo a mesma sido
aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente, por não ter estado presente. .

2.2- “ ESPÓLIO DO PROFESSOR DOUTOR ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR E
OUTROS= DOAÇÃO/RUI DE OLIVEIRA SALAZAR DE LUCENA E MELLO= APRECIAÇÃO
E EVENTUAL ACEITAÇÃO”:----------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma carta, datada do passado dia dois de Julho, subscrita por Rui de Oliveira
Salazar de Lucena e Mello, residente na Avª Dr. Oliveira Salazar, nº 46, 330-613- Vimieiro,
manifestando vontade de doar ao Município de Santa Comba Dão os bens a seguir
discriminados: - bens móveis: - espólio que possui referente à vida do Prof. Dr. António de
Oliveira Salazar, e outros, cuja descrição pormenorizada está descrita em três cadernos,
cujas páginas se encontram numeradas de oitocentos e cinquenta e dois mil a cento e
noventa e nove, agora presentes; bens descritos em lista anexa e que já se encontram nos
viveiros municipais; Bens imóveis: artigos urbanos nºs 306, 307 e 308, da freguesia de
Vimieiro, todos na proporção de ¼, que se encontram por partilhar com o seu irmão, por não
ter disponibilidades financeiras para proceder à necessária partilha. Na referida carta reitera o
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Sr. Rui Salazar a sua disponibilidade em assumir um cargo na futura Associação que irá gerir
o Museu ou Centro de Estudos do Estado Novo. Colocado o assunto à apreciação da
Câmara, tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Leonel Gouveia para referir que o essencial da
herança não foi doado, pois ele só doou um terço. Disse, também, para que não haja dúvidas,
no futuro, que a doação deve ser aceite, mas sem qualquer contrapartida financeira e, ainda,
que deveria ser feita uma listagem com a descriminação dos bens e rubricada por ambas as
partes. Respondeu, o Sr, Presidente, que a listagem dos bens móveis está descrita nos
cadernos citados e que estes se encontram rubricados pelo donatário. De seguida, tomou a
palavra o Sr, Vereador Engº Mário Silva, realçando que uma doação pressupõe uma entrega
gratuita, sem quaisquer contrapartidas. Alertou para o facto da doação dos bens imóveis
poder vir acompanhada de um conjunto de problemas. Por último, sugeriu que, antes da
celebração da escritura, lhes fosse dado conhecimento da mesma. Face ao que antecede, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea h) do nº 1 do artº 64º da
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração que lhe foi produzida pela Lei nº 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, aceitar a doação em questão, mas sem qualquer contrapartida financeira.
Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, apenas considerar nos cadernos supra
identificados a descrição dos bens, não sendo reconhecidos como bons quaisquer
comentários ou outros que ali possam estar descritos ao longo das suas páginas, não
podendo ser considerados válidos ou usados para fins terceiros, devendo, antes da
celebração da escritura, ser apresentada à Câmara Municipal a lista dos respectivos bens. --2.3- “ MERCADO MUNICIPAL- LOJAS NºS 1 E 4= ABERTURA DE HASTA PUBLICA”:-----Pelo Senhor Presidente, no seguimento da deliberação tomada em reunião do passado dia 13
de Julho, sobre o assunto em título, fez presente a informação dos Serviços Administrativos,
que enumera, desde 1982 até aos dias de hoje, o valor base de licitação das lojas do
Mercado Municipal e bem assim a renda que actualmente as mesmas pagam, propondo
como base de licitação para as lojas em questão o valor de 1 000,00€ ( mil euros ) , tendo em
conta a conjuntura económica actual e a necessidade de revitalizar aquele espaço. Depois de
tecidos vários comentários sobre o assunto em questão e comungando todos da mesma
opinião do Sr. Presidente, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, proceder a uma
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hasta pública para as lojas 1 e 4 do Mercado Municipal, fixando a base de licitação em 1.
000,00 Euros (mil euros) para cada loja. Mais deliberou a Câmara Municipal que os lances
não podem ser inferiores a 5 € (cinco euros). Por último e para que esta deliberação se torne,
desde já, eficaz, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, proceder à sua aprovação
em minuta, nos termos e como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de
Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4-“ ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DA ZONA CENTRO= PEDIDO DE
SUBSIDIO=APRECIAÇÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO:”---------------------------------------------A Câmara Municipal, depois de ter apreciado o pedido de apoio financeiro formulado pela
A.D.Z.C.- Associação dos Diabéticos da Zona Centro, através de carta datada de 25 de Maio
de 2010, deliberou, sob proposta do Senhor Presidente e por unanimidade, atribuir à
Instituição em causa um subsídio eventual no valor de 100,00 €, devendo, esta, como
compensação realizar um rastreio gratuito no concelho. ---------------------------------------------------

2.5- “ DIRECTOR DO CENTRO DE SAÚDE DE SANTA COMBA DÃO/CESSÃO DE
FUNCÕES /AGRADECIMENTO= CONHECIMENTO” :--------------------------------------------------Na sequência da carta apresentada pelo Senhor Dr. António Joaquim F. Oliveira Pegado,
datada de 09/07/2010, que, ao cessar as funções de responsável pelos serviços de saúde no
concelho de Santa Comba Dão, manifesta o seu mais vivo reconhecimento por toda a
colaboração e apoio que, desde sempre, teve por parte dos órgãos autárquicos, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta do Sr. Presidente, exarar em acta um
Voto de Louvor ao Sr. Dr. António Joaquim F. Oliveira Pegado, pela sua ímpar dedicação,
durante 25 anos, à população do Concelho de Santa Comba Dão, como médico, como
Director do Centro de Saúde e ultimamente como Coordenador da Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados de Santa Comba Dão. Mais deliberou a Câmara Municipal dar
conhecimento desta deliberação à Administração Regional de Saúde do Centro, ao
Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões III, Centro de Saúde de Santa Comba Dão e
Ministério da Saúde. Por último e para que esta deliberação se torne, desde já, eficaz,
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deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, proceder à sua aprovação em minuta, nos
termos e como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro. --------------

2.6- “ PROCESSO DE OBRAS Nº 8/2010= CONSTRUÇÃO DE MURO= PEDIDO DE
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE CEDÊNCIA DE TERRENO
PARA ALARGAMENTO DA VIA PÚBLICA. REQ: HELDER ROBERTO MARQUES
COSTA”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada, em reunião ordinária do passado dia 23 de Abril, sobre
a matéria em epígrafe, foi de novo presente o processo em título, agora acompanhado do
oficio da Junta de Freguesia de Nagozela, no qual está ínsito o parecer então solicitado e
donde se infere a confirmação da cedência de 98m2 para alargamento da via. Tendo no
decurso da análise surgido dúvidas acerca da cedência do terreno em questão, ser ou não
ser obrigatória para o necessário alinhamento do muro, o Senhor Presidente propôs que o
assunto fosse decidido na próxima reunião do executivo, a realizar em Nagozela, dia 27 de
Agosto, o que mereceu o consenso unânime de toda a vereação. --------------------------------------

2.7- “LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES/CONHECIMENTO”:------------------------

A Câmara Municipal tomou conhecimento da relação dos processos de licenciamento de
operações urbanísticas objecto de despacho do Senhor Presidente, cuja competência lhe foi
delegada, em reunião 05 de Novembro de 2009, conforme anexo um. --------------------------------

2.8- “ FINANÇAS MUNICIPAIS:”

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 22 de Julho
de 2010, através do qual se verifica a existência de um saldo em dinheiro na importância de:
= 377 795.31€ ( trezentos e setenta e sete mil setecentos noventa e cinco euros e trinta e um
cêntimos). Assim discriminado: Depositado na CGD, BPI, CCAM, BES, MILLENNIUM BCP,
SANTANDER TOTTA = € 372 379.82 ( trezentos e setenta e dois mil trezentos e setenta e
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nove euros e oitenta cêntimos ) Existente em caixa = 415,49 € (quatrocentos e quinze euros
e quarenta e nove cêntimos). Existente em Fundo de Maneio = 5 000,00 € (cinco mil euros) ---

2.9- “PAGAMENTOS”:------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista dos pagamentos efectuados até à presente
reunião e ordenados pelo senhor Presidente, na importância total de € 158 621.34 ( cento e
cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e um euros e trinta e quatro cêntimos), conforme anexo
dois. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10- “PEDIDO DE UM LOTE DE TERRENO NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DAS
LAMEIRAS, PARA INSTALAÇÃO DE UMA INDUSTRIA METALOMECÂNICA = REQ: A5A
CONSULT, LDª”:----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente fez presente a carta da empresa A5A Consult, Ldª , datada de 21 de
Julho de 2010, dando conta que esta pretende instalar na zona Industrial das Lameiras , uma
industria metalomecânica de precisão, para fabricar máquinas e equipamentos de engenharia
mecânica destinados, entre outros, à produção de energia térmica termoeléctrica, a partir de
energias

renováveis , bem como a sua manutenção industrial, e que solicita à Câmara

Municipal a venda de um terreno com a área 5 500 m2, no citado loteamento. Mais disse que
a referida empresa, devido aos timings impostos pelo IAPMEI terá de ter o projecto concluído
num prazo máximo de 12 meses e, ainda, que irão ser criados 56 postos de trabalho, sendo 6
dos quadros superiores já existentes e os restantes serão novos contratados nas áreas
técnicas de Serralharia, Soldadura e Electricidade. Terminou, dizendo que era uma
oportunidade que o Municipio não podia perder. No decurso da análise tomou a palavra o Sr.
Engenheiro Mário Silva, referindo que faz todo o sentido acarinhar esta iniciativa, que é uma
industria metalomecânica especializada, pelo que a autarquia deve empenhar-se neste
projecto. Apreciada que foi a pretensão em causa, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, dado a inexistência desta indústria no concelho, vender à Empresa A5A
Consult, Ldª, C.F. nº 508 866 073, um lote de terreno no Loteamento das Lameiras, com a
área de 5 425 m2, ao preço de 2,50 € o metro quadrado. Por último e para que esta
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deliberação se torne, desde já, eficaz, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade,
proceder à sua aprovação em minuta, nos termos e como preceitua o nº 3 do artigo 92º da Lei
nº 169/99, de 18 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------2.11-“ COMISSÃO DE CULTO DA IGREJA DA NOSSA SENHORA – GRANJAL- OBRAS
DE RECUPERAÇÃO –PEDIDO DE SUBSÍDIO:”----------------------------------------------------------Foi presente uma carta da Comissão de Culto da Igreja de Nossa Senhora da Saúde do
Granjal, através da qual solicitam à Câmara Municipal o fornecimento de vários materiais para
poderem proceder à recuperação da Igreja, que se encontra em estado degradado e a
necessitar de obras de fundo a nível da cobertura e das paredes. Apreciada que foi a
pretensão em causa, a Câmara Municipal, sob proposta do Senhor Presidente, deliberou, por
unanimidade, atribuir à referida Comissão de Culto um subsidio no valor de 1 500 € ( mil e
quinhentos euros ), o qual deverá ser processado em nome Fábrica da Igreja de Treixedo.

3 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
O Senhor Presidente começou por saudar o público presente, manifestando o seu agrado
pela presença do mesmo. De seguida tomou a palavra o Sr. Manuel Marques, residente em
Oveiro, para, em nome da população daquela localidade, agradecer as infraestruturas de que,
agora, a mesma é dotada. Depois, referiu-se ao poste de iluminação sito em Oveiro, cujas
lâmpadas estão sempre a fundir. No acto, tomou a palavra a Srª Isabel Antunes para dizer
que o mesmo acontece em Vale Couço. O Senhor Presidente começou por dizer que o
Oveiro tem condições excelentes para receber pessoas e que tem um potencial turístico que
era necessário dinamizar, pelo que irá ver a hipótese de ser accionado um processo com
vista a criar condições para pequenas unidades de acolhimento turístico. De seguida, tomou a
palavra o Sr. Armando Ruas, do Soito, para questionar sobre: rede de saneamento em Vale
Couço, limpeza urbana e Rua da Tileira. Relativamente à rede de saneamento, a Tesoureira
da Junta de Freguesia, Isabel Antunes, fez o ponto da situação das obras. Quanto à limpeza
urbana, o senhor Presidente da Junta disse ter falta de recursos, quer humanos quer
financeiros. Posto isto, tomou a palavra o Senhor José Luis Ferreira, de Óvoa, pedindo que
seja arranjado a acesso a sua casa, Rua dos Lavadouros. De seguida pediu a palavra o Sr.
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António Ferreira Antunes, para se referir à Zona Industrial da Guarita, mais concretamente
aos terrenos cedidos à Ribamondego e que pretende manter o acesso que já existia, junto à
rotunda. Referiu-se, também, aos licenciamentos de barracões nas margens, tendo o Sr.
Presidente dito que as leis são para cumprir e que se houver ilegalidades estas devem ser
denunciadas. O Sr. Vereador Dr. Leonel Gouveia referiu que, quando teve o pelouro das
obras, em mandato anterior, a implantação de muros só poderia ser feita com o aval dos
fiscais. O Senhor Presidente referiu que, pelo menos uma vez por mês, os fiscais têm de
fazer o relatório das obras que fiscalizam. Entretanto, tomou a palavra a Srª D. Maria Luísa
Ruas, para perguntar a quem se pede os receptáculos do lixo, dizendo que no Soito apenas
há um, e a quem compete a desinfecção dos mesmos. Aproveitou, para informar, que estão a
ser recebidas chamadas estranhas, identificando-se como sendo das Águas do Planalto, para
fazerem análises à agua. Falou, também, do cascalho que se encontra em frente à quinta do
Dr. João. O Senhor Presidente disse que ia fazer os possíveis para que fosse colocado um
ecoponto no Soito e que a limpeza era da responsabilidade da Empresa CESPA. Mais disse
que ia denunciar a situação dos telefonemas às Águas do Planalto, quanto ao cascalho pediu
a colaboração do Presidente da Junta de Freguesia. Por último, tomou a palavra a senhora D.
Isabel Antunes para dizer que foram retirados contentores da parte mais baixa da Avª da
Cova do Ouro e que só fazem recolha à Terça – Feira. Não havendo mais intervenções, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos.

ENCERRAMENTO

Pelas dezanove horas, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual para
constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada depois de aprovada, nos termos da
Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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