
 

 
 

 

M U N I C Í P I O  D E  S Á T Ã O  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

1 

 

 

ATA Nº. 17/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 19-08-2016  
 

PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Paulo Santos 
VEREADORES  Zélia Silva 
    Rosa Carvalho 
    Fernando Gomes 
    Catarina Almeida 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORA DE INÍCIO: 09:30 horas 
 

Faltou o Sr. Vereador Silvério dos Santos Ferreira, por motivo justificado. 
Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade.  
 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
sobre alguns aspetos relativamente à obra do novo Parque Empresarial de Sátão: 1.º - 
se está concluída ou não; 2.º - se a obra dos terrenos já foi realizada; 3.º - quanto ao 
Regulamento, qual o ponto de situação do mesmo. 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal responde à Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho 
dizendo que o Regulamento a que se refere está praticamente concluído, sendo 
presente à próxima reunião de Câmara Municipal e posteriormente será submetido à 
aprovação do Órgão Deliberativo na sua próxima sessão. Diz ainda que a obra dos 
terrenos no novo Parque Empresarial está concluída e liquidada, sendo que apenas 
faltam abrir poços de água cujo contrato de execução também será devidamente 
noticiado.  
 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
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1. Classificação como monumento de interesse público (MIP) do Paço 
dos Bandeira, no Largo da Igreja, Ladário, freguesia de São Miguel de 
Vila Boa. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente que seja dado conhecimento à Divisão de Urbanismo e Serviços 
Urbanos do Município, bem, como que esta informação seja disponibilizada no 
site do Município. 
 
2. Email datado de 26/07/2016, remetido pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, sobre " a posição de repúdio pelas ameaças 
de suspensão parcial dos fundos comunitários" 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Carta datada de 10/08/2016, remetida pela Autoridade Nacional de 
Proteção Civil ao Presidente da Direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Sátão, sobre "Pedido de 
Parecer ao abrigo da Portaria n.º 143-A/2016, de 16 de maio, 
conjugado com a Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto em título e regozija-se com 
a iniciativa da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Sátão, para a requalificação, já merecida, das instalações do seu quartel.   
 
4. Comunicado datado de 11/08/2016, remetido pela CCDRC, sobre 
"Excedência aos valores Limiar de Ozono". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Email datado de 12/08/2016, remetido pela SIC Esperança, sobre 
"Campanha Verde Esperança". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Carta datada de 12/08/2016, remetida pelo Sr. António Rodrigues, 
sobre "Agradecimento em nome dos habitantes do bairro em 
Travancela". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
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7. Protocolo de cooperação entre o Município de Sátão, Agrupamento 
de Escolas de Sátão e Associação EPIS - Empresários pela Inclusão 
Social. 
 
Foi analisado o protocolo de cooperação entre o Município de Sátão, 
Agrupamento de Escolas de Sátão e Associação EPIS - Empresários pela Inclusão 
Social. O Órgão Executivo concordou unanimemente com o mesmo e deliberou 
autorizar a assinatura do referido Protocolo, que constitui anexo I à presente ata 
e dela faz parte integrante. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
8. Pedido de prolongamento de horário de trabalho do 
estabelecimento "O Cantinho da Carmo", sito na Rua Manuel de 
Oliveira, n.º 56, em Sátão - ratificação. 
 
Foi ratificada por unanimidade a autorização concedida pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal do prolongamento de horário de trabalho do estabelecimento 
"O Cantinho da Carmo", sito na Rua Manuel de Oliveira, n.º 56, em Sátão, 
durante o mês de agosto de 2016, até às 02h00. 
 
Unidade Financeira 
 
9. 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. 
 
10. Pedido de apoio financeiro para a Equipa de Sapadores Florestais 
da Assembleia de Compartes dos Baldios de Ferreira de Aves. 
 
Depois de analisado o pedido de apoio financeiro para a Equipa de Sapadores 
Florestais da Assembleia de Compartes dos Baldios de Ferreira de Aves o Órgão 
Executivo deliberou, por unanimidade o seguinte: 
Como as Equipas de Sapadores Florestais costumam colaborar na prevenção dos 
incêndios florestais e nas limpezas de matos, será solicitado às duas equipas de 
Sapadores existentes no concelho de Sátão (Baldios de Ferreira de Aves e Baldios 
de Mioma) uma informação de disponibilidade dessa mesma Equipa continuar a 
colaborar esporadicamente com o Município de Sátão, na limpeza de terrenos e 
prevenção de incêndios florestais, para assim se poder decidir o montante a 
atribuir a cada uma das Equipas. 
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Divisão de Obras Municipais 
 
11. Adaptação e ampliação do antigo edifício do centro de saúde para a 
instalação do posto territorial de Sátão - Minuta do auto de entrega do 
edifício à GNR. 
 
A Minuta do auto de entrega do edifício à GNR da obra “Adaptação e ampliação 
do antigo edifício do centro de saúde para a instalação do posto territorial de 
Sátão” foi aprovada por unanimidade pelo Órgão Executivo. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
12. Auto de receção definitiva e libertação da caução da empreitada 
"Conservação e Restauro do Património Integrado da Capela da 
Nossa Senhora da Esperança - Componente de execução de 
instalações Elétricas - Capela de Nossa Senhora da Esperança". 
 
O Órgão Executivo, por unanimidade, concordou com o auto de receção 
definitiva e libertação da caução da empreitada "Conservação e Restauro do 
Património Integrado da Capela da Nossa Senhora da Esperança - Componente 
de execução de instalações Elétricas - Capela de Nossa Senhora da Esperança". 
Foi deliberado unanimemente libertar o restante do valor total da caução 
prestada (25%), de acordo com a alínea d) e e) do artigo n.º 3 do Decreto-lei n.º 
190/2012, de 22 de agosto, à Firma GIGABEIRA – Instalação e Manutenção de 
Sistemas Eletromecânicos, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

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. 17/2016  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
 


