MUNICÍPIO DE

SÁTÃO

CÂM ARA MUNICIPAL

ATA Nº. 13/2017
DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 02-06-2017
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 anterior, por unanimidade.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informou que relativamente à polémica em torno
das declarações da Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Ribeiro, em
Penalva do Castelo e em Mangualde, quanto ao Tribunal de Sátão, não teve
conhecimento prévio do teor das mesmas. Há algum tempo, quando teve uma reunião
com a Sr.ª Ministra da Justiça, esta informou-o de que quando algo se viesse a discutir
sobre a reforma dos tribunais, os presidentes de câmara envolvidos seriam os
primeiros a ser informados. Nunca em situação alguma, o Presidente da Câmara
Municipal de Sátão teve conhecimento do que a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da
Justiça disse, apesar de esta ter afirmado perentoriamente que sim. Isto é falso. A Sr.ª
Secretária de Estado faltou à verdade. Sublinhou ainda que as declarações da Sr.ª
Secretária de Estado Adjunta e da Justiça são diferentes em Penalva do Castelo e em
Mangualde. Em Penalva do Castelo diz que os processos judiciais de Penalva do
Castelo, que estão a ser julgados no Sátão vão passar a ser julgados no tribunal de
Mangualde e nesse concelho, a Sr.ª Secretária de Estado proferiu apenas palavras
bastante cautelosas não dizendo nada de concreto. Assim, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Sátão só entende que tenha sido uma manobra política e um “frete
político” que um membro do Governo está a fazer ao Presidente da Câmara Municipal
de Penalva do Castelo. Como Presidente da Câmara Municipal de Sátão, referiu que,
sobre este assunto do Tribunal de Sátão, está calmo, mas preocupado, pois os
interesses dos satenses são primordiais, sendo que o seu próximo passo é solicitar
uma nova audiência à Sr.ª Ministra da Justiça, para esclarecimento desta polémica.
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O Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos, informou o Órgão Executivo do seguinte: foi
reconduzida por votação dos elementos que constituem o Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Sátão, na reunião de 30 de maio de 2017, da qual faz
parte, a senhora Diretora em exercício de funções, Dr.ª Helena de Fátima Gonçalves
de Castro.
Informou ainda que a ligação da nova rede de água Espírito Santo-Fontainhas à
conduta Tojal-Rãs fica concluída no dia de hoje.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal relembrou o Órgão Executivo das atividades do
próximo fim-de-semana: a iniciativa “A Pedalar com e até Maria”, no dia 03 de junho e
“Comemoração do Dia Mundial da Criança e Feira do Livro” no dia 04 de junho.
ORDEM DO DIA

Assuntos para conhecimento
1. Email datado de 15/05/2017, remetido pelo Partido Comunista
Português, sobre "Declaração de voto do PCP - impedimento de
realização de audições no âmbito de transferência de competências".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
2. Email datado de 16/05/2017, remetido pela Comunidade
Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, sobre "Voto de Louvor a Lúcio
Campos e Rui Nogueira - Comandante e 2.º Comandante
Operacionais Distritais (CODIS) de Viseu.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e registou o mesmo.
3. Email datado de 17/05/2017, remetido pela Associação "Os
Pioneiros de Portugal", sobre "pedido de apoio acampamento de
verão 2017".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
4. Carta datada de 25/05/2017, remetida pela Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Sátão, dando
conhecimento da Conta de Gerência de 2016, Relatório de Atividades
de 2016 e Plano de Atividades para 2017.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e congratulou-se
com o facto dos órgãos dirigentes da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Concelho de Sátão terem apresentado até esta data um saldo
positivo, o que demonstra a ótima atuação no Concelho.
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5. Festa anual da Associação dos Portugueses de Lescar, nos dias 16,
17 e 18 de junho de 2017.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
Órgãos da Autarquia
6. Autorização para assinatura de Protocolo Financeiro e de
Cooperação entre a Caixa Geral de Depósitos e o Município de Sátão.
O Órgão Executivo analisou o Protocolo Financeiro e de Cooperação entre a Caixa
Geral de Depósitos e o Município de Sátão e autorizou unanimemente a respetiva
assinatura.
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.
7. Carta datada de 05/05/2017, remetida pelo Banco BPI, S.A., sobre
"Protocolo 1015 - C.M. Sátão" .
O Órgão Executivo analisou o "Protocolo 1015 - C.M. Sátão" entre o Banco BPI
S.A. e o Município de Sátão. O mesmo será dado a conhecer aos funcionários da
Câmara Municipal.
8. Criação da Bolsa de Voluntariado do Município de Sátão.
O Órgão Executivo analisou a Bolsa de Voluntariado apresentada e concordou
unanimemente com a mesma.
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. Email datado de 29/05/2017, remetido pelo mandatário do Grupo
de Cidadãos "Pela Nossa Terra", sobre "Pedido do Largo de São
Bernardo em Sátão", para o dia 18 de junho de 2017.
O Órgão Executivo analisou o email datado de 29/05/2017, remetido pelo
mandatário do Grupo de Cidadãos "Pela Nossa Terra", sobre "Pedido do Largo de
São Bernardo em Sátão", para o dia 18 de junho de 2017 e decidiu por
unanimidade ceder o espaço do Largo de São Bernardo, em Sátão. No entanto,
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não é permitido confecionar alimentos nesse espaço e este deve ser deixado tal e
qual estava antes da respetiva utilização.
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.
10. Email datado de 29/05/2017, remetido pelo Presidente da CPS do
Partido Social Democrata de Sátão, sobre "Pedido de Espaço do Largo
de São Bernardo nos dias 28 e 29 de setembro de 2017".
O Órgão Executivo analisou o email datado de 29/05/2017, remetido pelo
Presidente da CPS do Partido Social Democrata de Sátão, sobre "Pedido de
Espaço do Largo de São Bernardo nos dias 28 e 29 de setembro de 2017" e
decidiu por unanimidade ceder o espaço do Largo de São Bernardo, em Sátão. No
entanto, não é permitido confecionar alimentos nesse espaço e este deve ser
deixado tal e qual estava antes da respetiva utilização.
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.
11. Email datado de 25/05/2017, remetido pela Associação Nacional de
Municípios Portugueses, sobre "Tarifa Social da Água: pedido de
parecer" - pedido de comentários.
O Órgão Executivo irá analisar o email datado de 25/05/2017, remetido pela
Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre "Tarifa Social da Água:
pedido de parecer" - pedido de comentários, na próxima reunião do Órgão
Executivo.
Unidade Financeira
12. 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.
13. Carta datada de 16/05/2017, remetida pelo Centro Cultural e
Social de Lages, sobre "pedido de apoio para obras".
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O Órgão Executivo analisou o pedido de subsídio para apoio a obras necessárias
na sede do Centro Cultural e Social de Lages, através de requerimento datado de
16/05/2017. Assim, decidiu unanimemente atribuir o subsídio no montante de
800,00€ (oitocentos euros) que será presente à próxima reunião do Órgão
Executivo.
14. Atribuição de subsídio de apoio à habitação, no valor de 1.000,00€
(mil euros) ao Sr. Vasco Monteiro da Silva, residente em Aldeia Nova,
Rua Principal, 3560-041 Ferreira de Aves.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio de apoio à
habitação, no valor de 1.000,00€ (mil euros) ao Sr. Vasco Monteiro da Silva,
residente em Aldeia Nova, Rua Principal, 3560-041 Ferreira de Aves. Esta
proposta vem no seguimento da informação prestada pela Técnica de Serviço
Social da Câmara Municipal de Sátão, constante do processo em análise.
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.
15. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros),
para o apoio à natalidade às crianças nascidas no ano de 2016, no
concelho de Sátão.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor
de 2.000,00€ (dois mil euros), sendo 200,00€ (duzentos euros) para cada
nascimento, para o apoio à natalidade às crianças nascidas no ano de 2016, no
concelho de Sátão, por motivo de inscrições de nascimentos imprevistos.
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.
16. Atribuição de subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e
cinquenta euros), à Fábrica da Igreja de Mioma, para apoio a obras de
restauro de retábulo e das esculturas da capela de Lages.
No seguimento da reunião do Órgão Executivo realizada no dia 19 de maio do
corrente ano, o Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de
subsídio no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), à Fábrica da Igreja
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de Mioma, para apoio a obras de restauro de retábulo e das esculturas da capela
de Lages.
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.
17. Discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2017.
Foi presente o documento em título, que depois de analisado e explicado pelo Sr.
Presidente da Câmara Municipal, a 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2017 foi
aprovada pelo Órgão Executivo por unanimidade.
Esta deliberação foi aprovada 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 Urbanismo e Serviços Urbanos
18. Carta datada de 24/05/2017, remetida pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Sátão pedido de isenção de Taxas de Licenciamento.
O Órgão Executivo analisou a carta datada de 24/05/2017, remetida pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Sátão sobre
o pedido de isenção de Taxas de Licenciamento para as obras de “Ampliação e
Remodelação do Quartel”. Ao abrigo do artigo 11.º do Regulamento de Taxas
Municipais, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade deferir o pedido.
Esta deliberação foi aprovada 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.
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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