MUNICÍPIO DE

SÁTÃO

CÂM ARA MUNICIPAL

ATA Nº. 25/2016
DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 02-12-2016
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Alexandre Vaz
Paulo Santos
Zélia Silva
Rosa Carvalho
Fernando Gomes
Catarina Almeida
Silvério Ferreira
---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 14:30 horas
Foi aprovada a ata resultante da reunião ordinária realizada no dia 18 de novembro de
2016, por unanimidade.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Vice-presidente Paulo Santos, informa que iniciaram a construção de passeios na
localidade de Pedrosas.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informa o Órgão Executivo que convocou os
(as) moradores (as) da Quinta das Vigárias para uma reunião no dia 07 de dezembro
de 2016, às 15h00, na Casa da Cultura de Sátão, para apresentação dos trabalhos a
realizar relativamente à Requalificação da Quinta das Vigárias. Nessa reunião também
será realizado um inquérito onde os (as) moradores (as), no sentido de perceber o grau
de satisfação atual em termos de espaços públicos e qual o grau de satisfação que irão
ter com esta Requalificação. Estes inquéritos, não sendo obrigatórios, são uma maisvalia quer para o projeto, quer para a candidatura em si.
ORDEM DO DIA

Assuntos para conhecimento
1. Email datado de 18/11/2016, remetido por Publicidade Legal, sobre
"Publicidade Exterior Ilegal".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
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2. Email datado de 16/11/2016, remetido por Dr. Francisco Távora do
Museu da Assembleia da República, sobre "Agradecimento da
Exposição em Sátão".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
3. Carta datada de 06/11/2016, remetida pelo Rancho Folclórico de
São Miguel de Vila Boa, sobre "envio de Plano de Atividades ano
2016/fins subsídio".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
4. Carta datada de 06/11/2016, remetida por Uma Concertina Associação Recreativa, Cultural e Concertinas de São Miguel de Vila
Boa, sobre "envio de Plano de Atividades ano 2016/fins subsídio".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
Órgãos da Autarquia
5. Proposta para fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da
Empreitada de Construção dos Emissários e ETAR de Sátão, remetida
em 17/11/2016, por PROMAN - Centro de Estudos e Projetos S.A.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
6. Autorização para a assinatura do Protocolo-quadro para a
promoção da implementação do Referencial de Educação para a
Segurança, a Defesa e a Paz, com o Ministério da Defesa Nacional, o
Ministro-Adjunto e o Ministério da Educação.
O Órgão Executivo, por unanimidade, autorizou o Sr. Presidente da Câmara
Municipal a assinar o Protocolo-quadro para a promoção da implementação do
Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, com o Ministério da
Defesa Nacional, o Ministro-Adjunto e o Ministério da Educação.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.
Unidade Financeira
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7. Para conhecimento: relação dos pagamentos efetuados pela
Câmara Municipal de Sátão, desde a última reunião até à presente
data.
Foi fornecido a todo o Executivo uma relação dos pagamentos efetuados desde a
última reunião de Câmara Municipal até esta data.
8. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) à
Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves, para a Capela do Soito.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de 2.000,00€ (dois
mil euros) à Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves, para a Capela do Soito. A
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.
9. Atribuição de subsídio no valor de 4.500,00€ (quatro mil e
quinhentos euros) à Fábrica da Igreja de Romãs, para o Santuário de
Nosso Senhor dos Caminhos.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor
de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) à Fábrica da Igreja de Romãs, para
o Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos.
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.
Divisão de Obras Municipais
10. Adaptação e ampliação do antigo edifício do jardim para extensão
de saúde - Lamas - Relatório de visita, datado de 15/11/2016, realizado
pelo Eng. Victor Ferreira, do Departamento de Instalações e
Equipamentos.
O Órgão Executivo, depois de analisar o relatório da visita, datado de 15/11/2016,
realizado pelo Eng. Victor Ferreira, do Departamento de Instalações e
Equipamentos, autorizou por unanimidade a realização dos trabalhos
mencionados e respetivas despesas.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
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Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.
Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião às
16h00.
E _____________________, Técnica Superior a redigiu.

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