ACTA Nº. 19/2013
DA REUNIÃO Ordinária Pública
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 16-08-2013
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Dr. Alexandre Vaz
Sr. Paulo Santos
Dr. Nuno Bártolo
Drª Zélia Silva
Drª Rosa Carvalho
Sr. Joaquim Lopes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou por motivo justificado o Vereador, Sr. Jorge Figueiredo.
HORA DE INÍCIO: 9.30 horas
A Câmara, por unanimidade, aprovou a ata nº 18/2013.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente prestou informação sobre os incêndios neste
concelho, particularmente o que fustigou a zona de Vila Longa e Silvãs.
Louvou o trabalho dos bombeiros e ajuda dos populares e referiu
algumas despesas que serão suportadas pela Câmara, nomeadamente em
matéria de combustíveis e alimentação.
O Vereador, Dr. Nuno Bártolo, sugeriu alteração de sinalização no
cruzamento das vias que ligam Sátão-Lages e Mioma-Trêmoa.
A Vereadora, Drª Rosa Carvalho, pediu a correção de sinalização
horizontal na estrada que liga Sátão-Mioma, conhecido pelo caminho do
Tabulado.
ORDEM DO DIA

Órgãos da Autarquia
1 Arquiled, Projetos de Iluminação S.A.- Apresentação de Projeto

Piloto de Eficiência Energética
Presente documento relativo ao assunto em título. Neste documento
verifica-se que o projeto visa a substituição entre 300 a 400 luminárias de
Vapor de Mercúrio por Tecnologia LED, tendo como objetivo a
implementação de tecnologia mais eficiente, sendo que o valor da
poupança obtido por esta tecnologia paga na totalidade o investimento.

A Câmara, por unanimidade, concordou com a implementação deste
projeto.
2 Cedência de Cineteatro Municipal - Partido Social Democrata Sessão de apresentação
Face ao pedido apresentado pelo diretor de campanha do PSD/Sátão, a
solicitar a cedência do cineteatro para os dias 31 de Agosto e 1 de
Setembro/2013, a fim de serem realizadas sessões de apresentação no
âmbito das eleições autárquicas, a Câmara, por unanimidade, deu a sua
anuência.
3 DGAI - Prémio Europeu de Prevenção da Criminalidade / 2013
A Câmara tomou conhecimento da atribuição deste prémio, que este ano
terá lugar a 11 de Dezembro em Vilnius-Lituânia.
4 Associação de Municipios de Fins Especificos
Municipio de Sátão e aprovação de Estatutos

- Adesão do

Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:- “Em 13 de
maio de 2012 foi celebrado um Acordo constitutivo de agrupamento entre
os Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão (que foi
objeto de Acordo Adicional), que tinha como objeto a construção de um
Canil Intermunicipal que serviria os referidos Municípios.
Considerando que é necessário proceder à gestão do Canil Intermunicipal e
considerando que a Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto veio estabelecer o
regime jurídico do Associativismo municipal, revogando as Leis nº
10/2003 e 11/2003, de 13 de Maio, prevendo a existência de associações de
municípios de fins múltiplos, denominadas de Comunidades
Intermunicipais, que são pessoas coletivas de direito público e também
associações de municípios de fins específicos, que revestem a natureza de
pessoas coletivas de direito privado criadas para a realização em comum de
interesses específicos dos municípios que as integram, na defesa de
interesses coletivos de natureza sectorial, regional ou local (artigo 2º da Lei
45/2008, de 27 de Agosto).
Considerando que, por força do artigo 34º desta Lei, a constituição das
associações de Municípios de fins específicos compete às câmaras
Municipais dos municípios interessados, ficando a eficácia do acordo
constitutivo dependente da aprovação pelas assembleias municipais
respetivas.
Considerando que a elaboração dos estatutos respetivos compete às
câmaras municipais dos municípios associados, dependendo a eficácia das

suas deliberações de ratificação pelas assembleias municipais respetivas,
juntamente com o acordo constitutivo.
Proponho ao Executivo Municipal que delibere:
I)- Aprovar a proposta dos respetivos estatutos, em anexo, nos termos do
disposto no nº 1 do artigo 34º do Decreto-Lei nº 45/2008, em conjugação
com o disposto na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18
de Setembro na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
II)- Solicitar à Assembleia Municipal que delibere aprovar a adesão do
Município de Sátão à Associação de Municípios de Fins específicos, nos
termos do disposto nos nº 1 do artigo 34º do diploma já referido, em
conjugação com a alínea m) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, bem
como, aprovar os respetivos Estatutos, nos termos do disposto no artº 34º,
nº 4, da Lei nº 45/2008;
III)- Conferir poderes ao Presidente da Câmara Municipal para que em
nome e representação do Município outorgue a escritura pública de
constituição da associação.”
A Câmara, por unanimidade, concordou com o teor da presente proposta.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos
imediatos.
Divisão Administrativa e Recursos Humanos
5 Mercês Graça do Amaral - Sepultura perpétua
Presente requerimento assinado pela Srª acima identificada, em que
é solicitada a concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de
terreno no cemitério desta Vila, onde se encontra sepultado seu marido.
A Câmara, por unanimidade, deliberou deferir esta pretensão.
6 Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Ferreira de Aves Festas do Povo de Casfreires - Ratificação de Despacho
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr.
Presidente sobre a petição endereçada pela Direção daquele Grupo, relativa
a realização dos festejos em título nos dias 11 e 12 do corrente.
7 Manuel Gomes Fonseca - Festa em Honra de Sta Eufémia,
Lages - Ratificação de Despacho
Por unanimidade, a Câmara ratificou o despacho proferido pelo Sr.
Presidente a autorizar a realização de baile nos dias 16, 17 e 18 do corrente,
integrado nas festas em honra de Santa Eufémia, no lugar de Lages.

8 Luís António Lopes de Almeida - Festas em Honra de N.ª
Senhora da Cabeça, Portela - Ratificação de Despacho
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr.
Presidente a autorizar a realização de baile nos dias 14 e 15 do corrente, na
localidade de Portela, integrado nas festas em honra de Nossa Senhora da
Cabeça.
9 Catarina Ferreira Magalhães - Baile em Aldeia Nova Ratificação de Despacho
Por unanimidade, a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo
Sr. Presidente a autorizar a realização de baile nos dias 10 e 11 do corrente,
no lugar de Aldeia Nova, integrado nas Festas do Povo.
10 Paulo Manuel da Silva Amaral - Baile em Lages - Ratificação
de Despacho
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do Sr. Presidente
exarado na petição endereçada pelo Dr. Paulo Amaral, na qualidade de
Presidente da Direção do Centro Cultural e Social das Lages, em que foi
autorizada a realização de baile no dia 10 do corrente.
11 José Luciano dos Anjos Lopes - Festas em Honra de N.ª
Senhora da Boa Viagem, Silvã de Cima - Ratificação de Despacho
Por unanimidade, a Câmara ratificou despacho proferido pelo Sr.
Presidente a autorizar a realização de baile nos dias 10, 11, 14 e 15 do
corrente, integrado nas Festas em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem,
no lugar de Vila.
12 Marisa de Jesus Bártolo e Patrícia Ferreira - Apresentação de
Atividades de Reabilitação e Intervenção Socioeducativas –
Honorários
O presente tema foi remetido para discussão numa próxima reunião.

Subdivisão Financeira
13 Centro Social Paroquial de Silvã de Cima - Pedido de Subsídio
Presente nota endereçada pela Direção daquele Centro, a solicitar apoio
financeiro que sirva de atenuante às inúmeras despesas com as atividades
que realiza.
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no montante
de 3.500,00 €.
14 Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Douro
Calvo - Pedido de Subsídio
Presente ofício endereçado pela Direção daquele Centro Social, a solicitar
apoio monetário para fazer face às inúmeras despesas com diversas
atividades que realizam.
Por unanimidade, a Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de
300,00 €.
15 Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Pedido de Subsídio
Presente documento assinado pelo Sr. Presidente daquela Liga a solicitar
apoio monetário para fazer face às inúmeras despesas com a realização da
feira anual e o tradicional concurso pecuário, a ter lugar no dia 01 de
Setembro/2013.
A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio no montante
de 2.125,00 €.

Divisão de Obras Municipais

16 Caminho da Soeira e da Lagoa - Decermilo, Auto de Medição
n.º1 - Irmãos Almeida Cabral, Lda.
Presente auto em título no valor de 16.001,76 €.
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por
unanimidade, deliberou mandar liquidar aquela verba.

O Sr. Presidente propôs e a Câmara autorizou a inserção dos
assuntos seguintes:
Empreitada “Beneficiação de arruamentos nas freguesias de
Sátão e Mioma”-proposta de trabalhos a mais
Presente, para eventual aprovação, documento elaborado pelos Serviços
Técnicos desta Câmara em que se especificam os trabalhos a mais
referentes à obra em título, que ascendem a um valor global de 11.147,90 €
com IVA incluído.
A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar esta proposta.
Liga dos Amigos das Feiras do Avelal – Pedido de autorização
para realização de baile
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a realização de baile
integrado nas Festas e Feira Anual do Avelal, nos dias 30 e 31 de Agosto e 1
de Setembro/2013.
Paulo Alexandre Chaves Rodrigues-Autorização para realização
de baile
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr.
Presidente a autorizar a realização de baile nos dias 14 e 15 de Agosto/2013,
na localidade de Duas Igrejas-Ferreira d’Aves, integrado na festa em honra
de N.S. dos Altares.
Manuel Gomes Fonseca-Festas em honra de Santa EufémiaPedido de corte de trânsito
Por unanimidade, a Câmara deliberou ratificar o despacho proferido pelo
Sr. Presidente a autorizar o corte de trânsito na estrada que serve a
localidade de Lages, nos dias 16, 17 e 18 do corrente, a fim de facilitar a
realização dos festejos em honra de Santa Eufémia. Foi dado conhecimento
à GNR local.
Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e Conservação da
Natureza-Pedido de apoio monetário para realização de prova
de ciclismo
O Senhor Presidente daquela Liga endereçou nota a solicitar apoio
monetário para fazer face às despesas com a realização da tradicional prova
de ciclismo, integrada na feira anual daquela localidade.

A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no montante
de 500,00 €.
Partido Socialista-Pedido para cedência do cine-teatro
Face a petição do Presidente da Comissão Política Concelhia do PS, a
Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a cedência do Cine-teatro
municipal para os dias 7 e 8 de Setembro/2013.
Partido Social Democrata-Pedido para cedência de espaço
público-Praça de S. Bernardo
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a cedência daquele espaço
para a realização de sessão de encerramento de campanha, nos dias 26 e 27
de Setembro/2013.
Clube Recreativo de Ferreira de Aves-Apoio financeiro
Face a proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por
unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no montante de 100.000,00
€ ao Clube em título, que serve de atenuante às despesas com obras de
conservação que o mesmo realiza no campo de futebol.
5ª Revisão Orçamental
A Câmara aprovou, por unanimidade, a revisão orçamental em título,
relacionada com “Eficiência Energética”.

Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados
entre os dias dois e catorze de Agosto .
Encerramento: Não havendo mais nada a tratar foi dada por
encerrada a reunião.

Eu
e subscrevi

, Coordenador Técnico a redigi

O PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------------

ADENDA À ACTA Nº. 19/2013
REUNIÃO COM O PÚBLICO
Inscreveram-se para usar da palavra:
António Dias Campos, o qual não compareceu.

