MUNICÍPIO DE

SÁTÃO

CÂM ARA MUNICIPAL

ATA Nº. 14/2015

DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
REALIZADA NO DIA 03-07-2015
PRESENTES:
PRESIDENTE:
VEREADORES:

Alexandre Vaz
Zélia Silva
Rosa Carvalho
Fernando Gomes
Catarina Almeida
Silvério Ferreira
Nuno Almeida

-------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE INÍCIO: 09:30 horas

Faltou por motivo justificado o Sr. Vice-Presidente Paulo Santos, tendo
sido substituído pelo Sr. Vereador Nuno Almeida.

Foram aprovadas as atas resultantes da reunião ordinária anterior e da
reunião extraordinária de 27/06/2015.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente da Câmara apresentou à vereação as propostas de
Arquitetura para a requalificação do Edifício da nova Loja do Cidadão de
Sátão.
O Executivo aconselhou a deslocação até ao local para ter uma noção
mais exata das soluções propostas.

Foi disponibilizado, a todos os vereadores, cópia do Protocolo de
Parceria, assinado no passado dia 29/06/2015, entre o Município de Viseu,
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o Município de Sátão, a Comissão Coordenadora de Desenvolvimento da
Região Centro e as Infraestruturas de Portugal, S.A, relativo à elaboração
do projeto de execução e construção da Variante à EN229. O Sr.
Presidente da Câmara informou, detalhadamente, a vereação qual o trajeto
da variante e os troços da via de lentos.

ORDEM DO DIA
Assuntos para conhecimento:
1. Agradecimento por parte do Grupo Folclórico, Cultural e
Recreativo de Rio de Moinhos, no que concerne à XI Feira do Vinho.

A Câmara tomou conhecimento do teor do documento em referência.

2. XI Feira do Vinho em Rio de Moinhos, pelo Grupo Folclórico,
Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos - expositores.

A Câmara tomou conhecimento que a XI Feira do Vinho realizada na
Freguesia

de

Rio

de

Moinhos

contou

com

a

presença

de

27

expositores/participantes.

Órgãos da Autarquia
3. Fábrica da Igreja Paroquial de Sátão - Pedido de isenção de taxa
referente à ligação de esgotos à respetiva rede pública.

A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja
Paroquial de Sátão do pagamento das referidas taxas.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.
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4. Comissão de Festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem, em
Contige - pedido de alteração do sentido do trânsito e limpeza das ruas e
espaço de estacionamento.

Atendendo ao pedido efetuado pela Comissão de Festas em título, a Câmara
deliberou, por unanimidade, a cedência dos sinais de trânsito pretendidos e as
alterações de trânsito solicitadas.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.

5. "Clube Rodas do Inferno" - pedido de autorização para realização do
"4.º Passeio de Motorizadas 49,9 cc", no dia 05/07/2015.
O “Clube Rodas do Inferno” pretende realizar, na área dos Concelhos de
Fornos de Algodres, Penalva do Castelo, Sátão e Aguiar da Beira, o evento
mencionado em epígrafe, que se carateriza por um passeio de motos antigas,
prevendo-se a participação de 50/60 veículos.

A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a realização do referido
evento.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.

Unidade Financeira
6. 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 ordinária da Câmara Municipal até à presente data
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7. Pedido de subsídio por parte da Associação Cultural, Desportiva e de
Solidariedade de S. Miguel de Vila Boa (Rancho Folclórico de S. Miguel de
Vila Boa), para o IX Festival de Folclore a realizar no dia 12/07/2015, no largo
da Feira do Ladário.

O Executivo tomou conhecimento da realização do Festival de Folclore em
referência, tendo constatado que irão participar no evento 4 Ranchos Folclóricos.

A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio no valor de
137,50€ por grupo participante e atribuir lembranças para assinalar a efeméride.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.

8. Pedido de subsídio e de lembranças por parte do Grupo Folclórico,
Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, para o XXIX Festival de Folclore, a
realizar no dia 25/07/2015.

O Executivo tomou conhecimento da realização do Festival de Folclore em
referência, tendo constatado que irão participar no evento 5 Ranchos Folclóricos.

A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio no valor de
137,50€ por grupo participante e atribuir lembranças para assinalar a efeméride.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.

9. Atribuição de subsídios como forma de apoio a algumas juntas de
freguesia do concelho de Sátão, no âmbito da alínea j), n.º 25, da Lei
75/2013, de 12 de setembro.

Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte proposta:
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“Pretende-se atribuir subsídio como forma de apoio a algumas Juntas de
Freguesia do Concelho, seguidos os prossupostos estipulados na alínea j) do artigo 25.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a saber:
Freguesia

Valor

- União das Freguesias de Romãs,
Decermilo e Vila Longa
- Freguesia de Águas Boas e Forles

2.198,28€
884.44€

- Freguesia de Rio de Moinhos

1.730,06€

- Freguesia de Ferreira de Aves

4.879,04€

- Freguesia de Sátão

3.258,55€

- Freguesia de S. M. Vila Boa

2.858,16€

- Freguesia de Silvã de Cima

4.986,35€

A proposta a submeter à reunião do Executivo Municipal, é de 20.794,88€ (vinte
mil setecentos e noventa e quatro euros e oitenta e oito cêntimos).”

O Sr. Presidente informou o Executivo que os subsídios, ora propostos, se
destinam à realização de pequenas obras que estas juntas de freguesia estão a
realizar em prol das respetivas populações.

A Sra. Vereadora Rosa Carvalho refere, neste contexto, que não concorda com
a forma de apresentação e de abordagem destes tipo de subsídios, tendo em
conta que não se sabe em concreto a que fins se destinam. Salienta que a
atribuição dos subsídios às juntas de freguesia do concelho deve ter por base os
princípios da distribuição equitativa.

A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos vereadores eleitos
pelas listas do partido socialista, aprovar a atribuição dos subsídios propostos às
respetivas juntas de freguesia.
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos
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Divisão Administrativa e Recursos Humanos
10. Gilcimar Mota Ferreira Caria, proprietário dos bares Gota de Água e
Parque Bar, sitos na vila de Sátão-pedido de autorização do alargamento de
horário.

Foi presente petição subscrita pelo Sr. Gilcimar Mota Ferreira Caria, proprietário
dos Bares “Gota de Água” e “Parque Bar”, situados na Rua dos Combatentes, Vila
de Sátão, em que solicita autorização para que os mesmos possam funcionar até às
06:00h da manhã durante todo o ano.

A Câmara, à semelhança do que tem decidido nos anos anteriores, apenas
concede a este tipo de estabelecimentos comerciais alargamento de horário até às
04.00h durante o mês de agosto.

A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar o alargamento de horário dos
Bares “Gota de Água” e “Parque Bar”, até às 04.00h, durante o próximo mês de
agosto. Esta deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer
reclamação.

11. Elsa do Nascimento Cruz Correia, arrendatária do Café Palmeira, sito em
Sequeiros, freguesia de São Miguel de Vila Boa - pedido de autorização do
alargamento de horário.

Presente requerimento subscrito pela munícipe acima identificada, a Câmara
deliberou autorizar o prolongamento de horário do estabelecimento comercial “Café
Palmeiras” sito em Sequeiros, freguesia de S. Miguel de Vila Boa, até às 04.00
horas, durante o próximo mês de agosto. Esta deliberação será revogada caso seja
apresentada qualquer reclamação.
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Divisão de Obras Municipais

12. Pedido de aquisição de terreno, no novo Parque Empresarial de Sátão,
por parte da Agrojardim, Unipessoal, Lda.

Presente pedido subscrito pelo Sr. Paulo da Silva Rebelo, gerente da empresa
“Agrojardim, Unipessoal, Lda.”, para aquisição de 5.000m2 de terreno no novo
Parque Empresarial de Sátão.

O Executivo Municipal depois de analisado o teor do pedido supra entendeu que
este deveria ter sido acompanhado de mais informação complementar, atendendo
até ao facto de se entender que os m2 solicitados são uma área de considerável
dimensão.

A Câmara, por unanimidade, deliberou solicitar mais informações ao Sr. Paulo
da Silva Rebelo, nomeadamente quanto à atividade que a empresa Agrojardim vai
desenvolver, a justificação da área solicitada e o número de postos de trabalho que
a empresa irá criar no concelho.

Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada
a reunião.
E Carla Maria de Sousa Albuquerque, Técnica Superior a redigiu.

-------------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE

--------------------------------------------------------------------------------7

