MUNICÍPIO DE

SÁTÃO

CÂM ARA MUNICIPAL

ATA Nº. 23/2017
DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 20-10-2017
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Alexandre Vaz
Paulo Santos
Zélia Silva
Rosa Carvalho
Fernando Gomes
Catarina Almeida
Silvério Ferreira
---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 09:30 horas
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propõs um voto de pesar pelas vítimas dos
incêndios ocorridos nos dias 15 e 16 de outubro de 2017, na região centro do País. O
Órgão Executivo concordou unanimemente com este voto de pesar e decidiu
igualmente dar conhecimento do mesmo às câmaras municipais afetadas: Mangualde,
Carregal do Sal, Nelas, Oliveira de Frades, Leiria, Santa Comba Dão, Tábua, Arganil,
Oliveira do Hospital, Viseu e Vouzela. De seguida, o Sr. Presidente da Câmara
Municipal agradece a colaboração de todo o Executivo ao longo destes quatro anos,
em que o concelho de Sátão esteve sempre em primeiro lugar, pois nos diversos
assuntos tratados, sempre existiu cordialidade em prol do desenvolvimento do
Concelho. Expressa a sua satisfação pela colaboração de toda a Vereação.
O Sr. Vice-presidente, Paulo Santos, manifestou a sua disponibilidade pessoal e da
Câmara Municipal para com os vereadores que irão terminar funções no Órgão
Executivo.
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho agradeceu toda a cordialidade que existiu entre todos,
salientando que tudo o que fosse para bem do concelho de Sátão, estiveram sempre
de acordo. Procuraram fazer sempre o melhor.
De seguida, desejou um bom trabalho para o novo Executivo, que zelem sempre pelo
interesse do Sátão e que promovam o seu desenvolvimento.
O Sr. Vice-presidente, Paulo Santos, agradeceu à Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho
salientando que estarão sempre ao dispor. De seguida, quanto à água, diz que
anteontem deixou de ser necessário a utilização de vários carros, mas sim apenas um
no abastecimento às populações. O esquema de combate à falta de água inicialmente
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montado mantém-se. Salientou ainda que na localidade de Madalena, em Ferreira de
Aves, existiu um problema quanto a um furo que abriram no recreio da antiga escola,
pois as análises realizadas à água detetaram radioatividade. A população foi de
imediato avisada para não consumirem a água. Foi então pedida uma contra análise.
Se realmente existir radioatividade vão proceder à abertura de um novo furo.
O Sr. Vereador Silvério Ferreira salientou que a Praça do Brasil, na Quinta da Miusã
deveria ser arranjada.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal respondeu que irá falar com a arquiteta da
Câmara Municipal para verificar o que se pode fazer nesse espaço.
ORDEM DO DIA

Assuntos para conhecimento
1. Email datado de 11/10/2017, remetido por Câmara Municipal de
Moimenta da Beira sobre "Moimentense vence "Prémio António
Arnaut" com investigação sobre gestão em saúde".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e regozijou-se pelo
facto de ser um beirão a vencer este prémio. Decidiram ainda unimanamente dar
conhecimento deste regozijo à Câmara Municipal de Moimenta da Beira.
2. Carta datada de 17/10/2017, remetida por Associação Cultural
Recreativa de Contige, com informação dos novos corpos gerentes da
Associação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra.
Órgãos da Autarquia
3. Requerimento de Rui Daniel Pontes Cabral, solicitando autorização
para realizar um torneio de setas radikal darts numa loja de comércio
sita na Rua Manuel de Oliveira, n.º 46, r/c, no dia 18 de novembro de
2017, das 13h00 às 02h00.
O Órgão Executivo analisou o requerimento de Rui Daniel Pontes Cabral,
solicitando autorização para realizar um torneio de setas radikal darts numa loja
de comércio sita na Rua Manuel de Oliveira, n.º 46, r/c, no dia 18 de novembro
de 2017, das 13h00 às 02h00 e decidiu unanimemente autorizar o mesmo.
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.
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4. Email datado de 18/10/2017, remetido por AIRV - Associação
Empresarial da Região de Viseu, sobre "Manifestação de apoio da
AIRV".
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu
unanimemente agradecer à AIRV o apoio manifestado.
5. Conhecimento de assinaturas de Contratos de Prestação de
Serviços de Acordo com o n,º 4, do artigo 49.º, da Lei 42/2016 de 28
de dezembro (LOE 2017).
O Órgão Executivo tomou conhecimento da assinatura de Contratos de Prestação
de erviços de cordo com o n.º 4, do artigo 49.º, da Lei n.º 42/2016 de 28 de
dezembro (LOE) 2017, abaixo descriminados:
 --- Contrato de Prestação de Serviços, através da modalidade de Avença, no
âmbito da Educação Especial para apoio de diversas atividades
desenvolvidas na sala de multideficiência da escola EB1 de Sátão,
nomeadamente em projetos que contribuam para o desenvolvimento
psíquico e motor de crianças portadoras de multideficiências, celebrado
com Maria Helena do Amaral Alexandre, contribuinte fiscal n.º
233984135, com início a vinte e cinco de setembro de 2017, pelo período de
9 (nove) meses, pelo montante global de 9.000,00€ (nove mil euros).
 --- Contrato de Prestação de Serviços, através da modalidade de Avença, no
âmbito da Qualidade da Água – Saúde Ambiental para a realização de
estudo sobre o impacto da seca na qualidade da água do concelho, com
vista a determinar medidas preventivas e corretivas para garantir a
segurança da água fornecida, celebrado com Liliana de Sousa Rodrigues,
contribuinte fiscal n.º 242529992, com início a vinte e oito de setembro de
2017, pelo período de 6 (seis) meses, pelo montante global de 3.000,00€
(três mil euros).
 --- Contrato de Prestação de Serviços, através da modalidade de Avença, no
âmbito do Desporto para apoio a projetos na área desportiva desenvolvidos
e a desenvolver pela autarquia de Sátão, celebrado com Susana Cristina
Ribeiro Campos Santiago, contribuinte fiscal n.º 263338991, com início a
vinte e oito de setembro de 2017, pelo período de 6 (seis) meses, pelo
montante global de 3.000,00€ (três mil euros).
 --- Contrato de Prestação de Serviços, através da modalidade de Tarefa, para
limpeza e conservação do espaço da praia fluvial no final da época balnear,
celebrado com Maria de Belém Gomes de Jesus, contribuinte fiscal n.º
174006128, com início a vinte e cinco de setembro de 2017, pelo período de
1 (um) mês, pelo valor hora de 3,61 (três euros e sessenta e um cêntimos),
até ao limite de 186 horas.
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Unidade Financeira
5. 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.
Divisão de Obras Municipais
6. Empreitada "Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da
GNR para Loja do Cidadão de Sátão" - auto n.º 8 - 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 49.254,63€ (quarenta e nove mil duzentos e
cinquenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos) referente ao auto de medição
n.º 8, datado de 29/09/2017, 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.
7. Aprovação da Minuta do Contrato relacionado com o Concurso
Público CP-02/2017 para execução da empreitada "Recuperação e
Ampliação e Arranjos Exteriores da Escola Básica do 1.º Ciclo de
Abrunhosa".
O Órgão Executivo aprovou por unanimidade a Minuta do Contrato relacionado
com o Concurso Público CP-02/2017 para execução da empreitada "Recuperação
e Ampliação e Arranjos Exteriores da Escola Básica do 1.º Ciclo de Abrunhosa".
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.
E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 11h00 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.
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E eu, ________________________, Técnica Superior a redigi.
O PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------ADENDA À ATA Nº. 23/2017
REUNIÃO COM O PÚBLICO

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião.
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