ATA Nº. 8/2014
DA REUNIÃO Ordinária Pública
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 22-04-2014
PRESENTES
PRESIDENTE
VICE- PRESIDENTE
VEREADORES

Dr. Alexandre Vaz
Sr. Paulo Santos
Dra. Zélia Silva
Dra. Rosa Carvalho
Dr. Fernando Gomes
Dra. Catarina Almeida

---------------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 9.30 horas
Faltou, por motivo justificado, o Vereador Dr. Nuno Bártolo.
A Câmara, por unanimidade, aprovou a ata nº 7/2014.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A Vereadora, Drª Rosa Carvalho, questionou o Sr. Presidente sobre o eventual
encerramento de estabelecimentos escolares no próximo ano letivo.
O Sr. Presidente respondeu que a DGEST propôs o encerramento das escolas
com menos de 21 alunos, isto é, Avelal, Rio de Moinhos e Rãs e Jardim de Infância de
Torre-Silvã de Cima.
A Vereadora, Drª Zélia, agradeceu à Srª Drª Juiz, Comandante da GNR,
Bombeiros, trabalhadores da Autarquia, os esclarecimentos prestados às crianças que
participaram nas atividades realizadas nas férias da Páscoa.
ORDEM DO DIA

Órgãos da Autarquia
1 CIM

Viseu
Dão
Lafões-Comunicado
do
Conselho
Intermunicipal-Infraestruturas
de
Elevado
Valor
acrescentado
A Câmara tomou conhecimento do teor do documento em título.

2Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila Boa- Plano de atividades
e orçamento para 2014
Foi presente a esta reunião o documento em título, do qual a Câmara
tomou conhecimento.
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3Informação sobre zona industrial
O Sr. Presidente prestou algumas informações sobre a execução da obra em
epígrafe, referindo nomeadamente que os terrenos serão pagos de acordo
com os valores que se encontram definidos e que não será necessário
recorrer à expropriação judicial.
4Informação -Expropriação de terrenos relacionados com a
requalificação da estrada do Cardal
Relativamente ao assunto em título, o Sr. Presidente informou o Executivo
que por não se chegar a acordo com alguns proprietários de terrenos, será
necessário recorrer à expropriação. Informou, igualmente, que será
efetuada consignação parcial da obra, nos termos do artigo 358º do Código
dos Contratos Públicos.
Divisão Administrativa e Recursos Humanos
5Igor Andriiovych Skrinik-Pedido para autorização de karaokeRatificação de despacho
Por unanimidade, a Câmara ratificou o despacho exarado pelo Sr.
Presidente no requerimento apresentado pelo munícipe acima identificado.
6Igor Andriiovych Skrinik- Pedido para prolongamento de
horário-Ratificação de despacho
Relativamente ao tema em título, a Câmara, por unanimidade, ratificou o
despacho proferido pelo Sr. Presidente.
Subdivisão Financeira
7Rancho Folclórico de
atribuição de subsídio

Ferreira

de

Aves- Proposta para

Sob proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por unanimidade,
aprovou a atribuição de subsídio no valor de 1.750,00 € ao Rancho
Folclórico de Ferreira de Aves.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
8Rancho Folclórico de Mioma-Proposta para atribuição de
subsídio
O Sr. Presidente propôs e a Câmara aprovou por unanimidade, a atribuição
de subsídio no valor de 1.750,00 € ao Rancho Folclórico de Mioma.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
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9Rancho Folclórico de
atribuição de subsídio

Rio

de

Moinhos-

Proposta

para

Por proposta do Sr. Presidente, a Câmara aprovou por unanimidade a
atribuição de subsídio no valor de 1.750,00 € ao Rancho Folclórico de Rio
de Moinhos.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
10Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa-Proposta para
atribuição de subsídio
De harmonia com proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara
deliberou por unanimidade autorizar atribuição de subsídio no montante
de 1.750,00 € ao Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
11Grupo Zaatam-Proposta para atribuição de subsídio
O Sr. Presidente propôs a atribuição de subsídio no valor de 1.750,00 € ao
Grupo Zaatam. A Câmara, por unanimidade, concordou com o valor
proposto.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
Divisão de Obras Municipais
12Empreitada "Cobertura do Recreio da EB1 de Sátão"-Auto de
medição nº 2
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto em título no
valor de 78.703,03 €.
Contudo, a Vereadora Drª Rosa Carvalho alertou para a provável entrada
de água num dos lados da cobertura. Sugeriu a deslocação de técnicos a fim
de averiguarem a situação.
13Empreitada "Abastecimento, drenagem e tratamento de águas
residuais em Afonsim"-Ampliação da rede
De harmonia com informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara,
por unanimidade, autorizou a execução dos trabalhos relacionados com a
ampliação em título.
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14Empreitada "Pavimentação da EM do Ladário ao limite do
concelho, freg. de S. Pedro de France"- cancelamento de
garantia bancária
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara
deliberou, por unanimidade, mandar cancelar a garantia bancária
relacionada com a empreitada em título.
15Empreitada "Reforço de abastecimento de água-2ª fase e
saneamento 3ª fase em Ferreira de Aves às povoações de
Pereira, Aldeia Nova, Outeiro de Baixo e Outeiro de Cima"cancelamento de garantia bancária
Presente nota endereçada pela Firma Artur Abrantes, Ldª, a solicitar a
libertação de 15% da garantia bancária nº 338254, no valor de 9.669,06 €
emitida pelo BES e a restituição de 4.265,84 €, referente a 15% do valor
retido no reforço de garantia.
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por
unanimidade, anuiu ao pedido efetuado pelo empreiteiro.
16 Empreitada “Requalificação Urbanística da Estrada do
Cardal-1ª Fase”-Minuta de contrato-ratificação
A Câmara, por unanimidade, ratificou despacho proferido pelo Sr.
Presidente relativo a aprovação da minuta de contrato, na empreitada em
título.
17 Empreitada “Praia Fluvial do Trabulo”-Minuta de contratoratificação
A Câmara, por unanimidade, ratificou despacho proferido pelo Sr.
Presidente relativo a aprovação da minuta de contrato, na empreitada em
título.
Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados.
Encerramento: Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião.

Eu -----------------------------------------, Coordenador Técnico a redigi e subscrevi.

O PRESIDENTE
-------------------------------------------------------------------------4

ADENDA À ACTA Nº. 8/2014
REUNIÃO COM O PÚBLICO
Não foram efetuadas inscrições para uso da palavra.
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