MUNICÍPIO DE

SÁTÃO

CÂM ARA MUNICIPAL

ATA Nº. 16/2017
DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 21-07-2017
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Alexandre Vaz
Paulo Santos
Zélia Silva
Rosa Carvalho
Fernando Gomes
Catarina Almeida
Sandra Fonseca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 09:30 horas
Faltou o Sr. Vereador Silvério Ferreira, tendo sido substituído pela Sr.ª Vereadora
Sandra Almeida Cravo Fonseca.
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade. Não participaram
na votação da ata o Sr. Presidente da Câmara Municipal e a Sr.ª Vereadora Catarina
Almeida, por não terem estado presentes na referida reunião.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Vice-presidente, Paulo Santos, fez um ponto de situação da água no concelho,
frisando alguns aspetos: em Carvalhal de Romãs, a captação do rio tem pouca água,
mas ainda não inspira grande preocupação, porque a situação está a ser colmatada
com um furo artesiano. Em relação ao abastecimento do Vouga, a levada está a
diminuir, mas ainda não é preocupante. As levadas atuais de reserva têm mais água do
que no ano passado em igual período.
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho pergunta o ponto de situação da água da Praia Fluvial
do Trabulo.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informa que a água da Praia do Trabulo é
analisada quinzenalmente e está própria para banhos. A quota da praia baixou um
pouco, como era previsível, mas ainda tem muita água. A resolução definitiva passa
por fazer a trezentos metros um novo açude, para que possa haver renovação da água.
De seguida explana algumas obras na rede viária que estão em andamento em todo o
concelho: Travancela a Vila Boa de São Miguel; Lamas; Outeiro; Águas Boas; Rio de
Moinhos; Caminho dos Mortos, que liga Pereira a Aldeia Nova; vai também para
concurso a estrada que liga Muxós a Vila Cova; a estrada que liga Lages à Trêmoa; a
Travessa 20 de Setembro; um caminho na zona industrial e um caminho em Serrazela.
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Informa que os parques infantis de Lamas e Ladário estão praticamente concluídos. As
obras na Escola de Abrunhosa também vão para concurso, bem como o coletor de Rãs
até à nova ETAR. A Loja do Cidadão de Sátão está em bom andamento.
O Sr. Vice-presidente, Paulo Santos, informa que no seguimento de anteriores reuniões
de Câmara Municipal onde foi abordado o assunto de uma queixa relativamente a uma
árvore na localidade de Vila Cova, freguesia de Sátão, salienta que não sendo a
responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim da Fábrica da Igreja, a Câmara
Municipal contactou a Escola Superior Agrária de Viseu e esta veio realizar um estudo
exaustivo da árvore em questão. Numa próxima reunião de Câmara Municipal serão
apresentadas as despesas deste estudo, bem como o resultado do mesmo.
ORDEM DO DIA

Assuntos para conhecimento
1. Email datado de 23/06/2017, remetido pela Coordenação do NACI Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas, sobre "Divulgação:
declaração dos Presidentes de Câmara e dos Representantes Locais
Eleitos dos Estados-Membros do Conselho da Europa contra o Anti
Ciganismo".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu por
unanimidade autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal a assinar a
declaração supra em representação da Câmara Municipal de Sátão.
2. Email datado de 11/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar Os
Verdes, sobre "Deposição e aterro de lamas, provenientes de ETAR’s,
na Serra do Seixo, Sátão - pergunta ao Governo".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
3. Email datado de 28/06/2017, remetido pelo STAL - Direção
Regional de Viseu, sobre convite para o convívio do dia 22/07/2017.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
4. Email datado de 13/07/2017, remetido por Sarah Trading Projeto,
sobre "Projeto invista no Ambiente" - resultado da recolha seletiva de
têxteis.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
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5. Email datado de 12/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar Os
Verdes, sobre "Envio de Projeto de Lei dos Verdes sobre assistência a
banhistas".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
6. Email datado de 12/07/2017, remetido pela Associação Nacional de
Municípios Portugueses, sobre "Projeto de diploma que visa criar um
incentivo destinado a substituição de combustíveis fósseis por energia
elétrica para o abastecimento de veículos elétricos de transporte
municipal - FuelSwitching".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
7. Email datado de 11/07/2017, remetido por Departamento de
Voluntariado, Saúde Pública e Ação Comunitária da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
sobre "Pedido de colaboração Medicina Vai".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e deliberou por
unanimidade indagar o Departamento de Voluntariado, Saúde Pública e Ação
Comunitária da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, perguntando-lhe mais informações sobre o projeto
“Medicina Vai", e questionando também o número de pessoas envolvidas no
mesmo, para depois o Órgão Executivo poder tomar uma decisão sobre a
colaboração no mesmo.
8. Carta com data de entrada de 13/07/2017, remetida por Irmãos
Almeida Cabral Ambiente, S.A., sobre "Comunicado à Rádio Sátão na
sequência da notícia sobre a Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente
S.A.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
9. Carta datada de 04/07/2017, remetida pela Comunidade
Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, sobre "Projeto Escolas
Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões" - 6.ª edição.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
10. Email datado de 28/06/2017, remetido pela Casa do Povo de
Sátão, sobre "Cantina Social".
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
Órgãos da Autarquia
11. Autorização de assinatura do contrato PARU de Sátão "CENTRO16-2016-01-028" - adenda, entre a Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Centro e o Município de Sátão.
O Órgão Executivo analisou a minuta de adenda ao contrato PARU de Sátão
"CENTRO-16-2016-01-028" e autorizou unanimemente a assinatura do respetivo
contrato entre a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do
Centro e o Município de Sátão.
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.
12. Pedido de alteração do horário de funcionamento do
estabelecimento Look Lounge Bar, do proprietário Igor Andriiovych
Skrinik, durante o mês de agosto de 2017.
Foi analisado o requerimento datado de 03/07/2017, remetido por Igor
Andriiovych Skrinik, proprietário do estabelecimento Look Lounge Bar sobre:
pedido de alteração de horário de funcionamento. O Órgão Executivo deliberou
por unanimidade autorizar a alteração do horário de funcionamento deste
estabelecimento durante o mês de agosto de 2017, encerrando às 04h00. No
entanto, o requerente será informado que esta deliberação só terá eficácia depois
do pagamento da respetiva taxa no valor de 30,00€ (trinta euros), constante do
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, no Gabinete de Atendimento ao
Munícipe, da Câmara Municipal de Sátão.
Esta deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer reclamação.
Será dado conhecimento ao Sr. Comandante da Guarda Nacional Republicana, do
Posto Territorial de Sátão.
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.
13. Email datado de 04/07/2017, remetido por Rádio Desporto nas
Beiras, sobre "proposta de divulgação".
Foi decidido unanimemente contactar a Rádio Alive, do concelho de Sátão, para
solicitação de proposta nos mesmos moldes.
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14. Carta datada de 13/07/2017, remetida por Centro Cultural e
Recreativo de Muxós, sobre "Informação sobre o passeio de motas e
motorizadas antigas no dia 23/07/2017".
O Órgão Executivo tomou conhecimento da carta datada de 13/07/2017,
remetida por Centro Cultural e Recreativo de Muxós, sobre "Informação sobre o
passeio de motas e motorizadas antigas no dia 23/07/2017".
15. Carta datada de 03/07/2017, remetida por Liga Portuguesa Contra
o Cancro, sobre "Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa
Contra o Cancro - 2017".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
16. Carta datada de 07/07/2017, remetida por José Manuel da Costa
Pinto, sobre "Passeio Turístico de Motos a realizar no dia
05/08/2017".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
17. Carta datada de 14/07/2017, remetida por Centro Social e
Paroquial de Rio de Moinhos, sobre "Convite para almoço convívio de
angariação de fundos".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
18. Pedido de alteração de horário de funcionamento dos
estabelecimentos Gota D‘Água e Parque Bar, em Sátão, do
proprietário Gilcimar Mota Ferreira Caria.
Foi analisado o pedido de alteração de horário de funcionamento dos
estabelecimentos Gota D‘Água e Parque Bar, em Sátão, do proprietário Gilcimar
Mota Ferreira Caria.
O Órgão Executivo deliberou por unanimidade informar o proprietário que já foi
deferido na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 03 de março do
corrente ano as alterações ao horário de funcionamento, tendo o requerente já
sido informado.
No entanto, esta deliberação só terá eficácia depois do pagamento da respetiva
taxa no valor de 30,00€ (trinta euros), constante do Regulamento Municipal de
Taxas e Licenças, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, da Câmara
Municipal de Sátão.
Esta deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer reclamação.
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.
Unidade Financeira
19. 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.
20. Atribuição de subsídio no valor de 1.886,20€ (mil oitocentos e
oitenta e seis euros e vinte cêntimos), à Fábrica da Igreja de Ferreira
de Aves, para pagamento de material para a Igreja do Convento de
Ferreira de Aves.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor
de 1.886,20€ (mil oitocentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos), à Fábrica da
Igreja de Ferreira de Aves, para pagamento de material para a Igreja do Convento
de Ferreira de Aves.
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.
21. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00€ (três 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 subsídio no valor
de 3.000,00€ (três 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.
22. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€ (dois mil e
quinhentos euros), à Irmandade de Nossa Senhora da Esperança,
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para o chão da Casa da Boda, da Capela de Nossa Senhora da
Esperança.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos), à Irmandade de Nossa Senhora da
Esperança, para o chão da Casa da Boda, da Capela de Nossa Senhora da
Esperança.
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.
23. Atribuição de subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) ao
Grupo Uma Concertina - Associação Recreativa, Cultural e
Concertinas de São Miguel de Vila Boa, para apoio a atividades.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor
de 600,00€ (seiscentos euros) ao Grupo Uma Concertina - Associação
Recreativa, Cultural e Concertinas de São Miguel de Vila Boa, para apoio a
atividades.
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
24. "Elaboração de cadastro das Infraestruturas existentes dos
Sistemas em baixa de abastecimento de Água (AA) e de saneamento
de Águas Residuais (SAR) do Concelho de Sátão" - auto n.º 3 - Firma
Pregale II, Lda. - ratificação.
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a decisão do Sr. Presidente da
Câmara Municipal em liquidar o auto n.º 3 - Firma Pregale II, Lda., da Empreitada
"Elaboração de cadastro das Infraestruturas existentes dos Sistemas em baixa de
abastecimento de Água (AA) e de saneamento de Águas Residuais (SAR) do
Concelho de Sátão", no valor de 19.350,98€ (dezanove mil trezentos e cinquenta
euros e noventa e oito cêntimos).
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.
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A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.
25. "Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias espaços públicos" - auto n.º 4 - Firma Embeiral - Engenharia e
Construção, SA.
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à Firma Embeiral Engenharia e Construção, SA., no valor de 6.857,03€ (seis mil oitocentos e
cinquenta e sete euros e três cêntimos, referente ao auto de medição n.º 4, datado
de 31/05/2017, da empreitada "Requalificação urbana da urbanização da Quinta
das Vigárias - espaços públicos".
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.
26. Empreitada "Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da
GNR para Loja do Cidadão de Sátão" - auto n.º 5 - firma Edibest
Engenharia e Construção, Lda.
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à Firma Edibest Engenharia
e Construção, Lda., no valor de 136.245,52€ (cento e trinta e seis mil duzentos e
quarenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos) referente ao auto de medição
n.º 5, datado de 11/07/2017, da empreitada “"Remodelação/ Adaptação e
Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão de Sátão".
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.
27. "Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias espaços públicos" - auto n.º 5 - Firma Embeiral - Engenharia e
Construção, SA.
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à Firma Embeiral Engenharia e Construção, SA., no valor de 19.257,72€ (dezanove mil duzentos e
cinquenta e sete euros e setenta e dois cêntimos) referente ao auto de medição n.º
5, datado de 30/06/2017, da empreitada "Requalificação urbana da urbanização
da Quinta das Vigárias - espaços públicos".
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.
Divisão Administrativa e Recursos Humanos
28. Apreciação da Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do
Município de Sátão.
A Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão foi
distribuída a todo o Órgão Executivo que, depois de devidamente analisada, será
votada na próxima reunião de Câmara Municipal.
E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 12h00 retomando no
período da tarde para a Intervenção do Público, às 14h30. Não havendo ninguém
para intervir, a reunião foi dada por encerrada às 14h45.
E eu, ________________________, Técnica Superior a redigi.
O PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------ADENDA À ATA Nº. 16/2017
REUNIÃO COM O PÚBLICO

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião.
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