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ATA Nº. 4/2017  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 03-02-2017  
 

PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Paulo Santos 
VEREADORES  Zélia Silva 
    Rosa Carvalho 
    Fernando Gomes 
    Catarina Almeida 

Silvério Ferreira 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORA DE INÍCIO: 14:30 horas 
 

Faltou o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão, por motivo do encontro com Sua 
Excelência o Presidente da República em Lisboa e da reunião do Conselho Geral da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, do qual faz parte. 
O Sr. Vice-Presidente Paulo Santos presidiu à reunião da Câmara Municipal.  
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior ordinária realizada no dia 20 de janeiro 
de 2017, por unanimidade. A Sr.ª Vereadora Catarina Almeida não participou na votação 
desta ata por não ter estado presente na referida reunião. 
Foi aprovada a ata resultante da reunião extraordinária realizada no dia 27 de janeiro de 
2017, por unanimidade. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-Presidente Paulo Santos apresentou um voto de pesar pelo falecimento do 
Eng.º Artur José Pontvianne Homem da Trindade, que a seguir se transcreve: 
“O Eng.º Artur José Pontvianne Homem da Trindade faleceu no dia 23 de janeiro de 
2017, com 70 anos. Foi presidente da Câmara de Porto de Mós, distrito de Leiria, entre 
1978 e 1985 e desempenhou o cargo de secretário-geral da ANMP (Associação 
Nacional de Municípios Portugueses) entre 1986 e 2014. 
A Câmara Municipal de Sátão presta sentida homenagem à personalidade, à obra e à 
memória do Eng.º Artur Trindade e manifesta aos seus familiares o sentimento da mais 
profunda condolência. 
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Sátão delibere o presente “Voto de 
Pesar”.” 
O Órgão Executivo aprovou unanimemente o voto de pesar apresentado, o qual será 
dado a conhecer aos respetivos familiares. 
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O Sr. Vice-Presidente Paulo Santos informa o Órgão Executivo que no fim-de-semana 
de 11 e 12 de fevereiro do corrente ano, alguns artesãos, trabalhadores e alguns 
elementos da Câmara Municipal se deslocarão a Les Ulis, em Paris, França, para 
participação no Festival de Geminações. De seguida, relativamente às intempéries que 
se têm feito sentir, colocando o concelho de Sátão em alerta laranja, o Município de 
Sátão sofreu alguns prejuízos, que já estão praticamente resolvidos. Refere ainda que 
as obras da nova Loja do Cidadão de Sátão já iniciaram.  
O Sr. Vereador Silvério Ferreira alerta para a necessidade em se colocar uma placa de 
paragem em frente à Unidade de Saúde Familiar, porque há pessoas a subir nesse 
local. Sugere que se altere a localização dos contentores de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) nessa zona, para facilitar a colocação de uma paragem de autocarro. 
O Sr. Vice-Presidente Paulo Santos refere que irá averiguar essa situação junto do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1. Email datado de 26/01/2017, remetido por Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, sobre "Hora do Planeta 2017". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Email datado de 21/01/2017, remetido por Sr. João Gomes, 
S03DCAD - Soluções para Moldes, sobre "Abertura da BA5 à aviação 
civil. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu, por 
unanimidade, subscreve-la. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
3. Email datado de 17/01/2017, remetido por Sr. Luís Bernardo do 
Conselho Português para os Refugiados, sobre "Conselho Português 
para os Refugiados - pedido de parceria". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente informar o Conselho Português para os Refugiados, do seguinte: 
o concelho de Sátão tem problemas de alojamento de pessoas de etnia cigana. O 
Órgão Executivo do Município tem conhecimento e sensibilidade para com os 
refugiados, mas, neste momento, não tem capacidade para recebê-los 
condignamente.  
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4. Requerimento datado de 11/01/2017, remetido por Maria Madalena 
Nunes Iria, proprietária do estabelecimento comercial "Artic", sobre: 
pedido de autorização de horário de funcionamento. 
 
Foi analisado o requerimento datado de 11/01/2017, remetido por Maria 
Madalena Nunes Iria, proprietária do estabelecimento comercial "Artic", sobre: 
pedido de autorização de horário de funcionamento. O Órgão Executivo deliberou 
por unanimidade autorizar o horário das 12h00 às 04h00 às sextas-feiras, 
sábados e vésperas de feriados. No entanto, esta deliberação será revogada caso 
seja apresentada qualquer reclamação. Será dado conhecimento desta 
deliberação 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. 
 
5. Alteração da mensalidade da Escola Municipal de Ballet e Dança de 
Sátão de 20,00€ (vinte euros) para 15,00€ (quinze euros). 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal com a 
alteração da mensalidade da Escola Municipal de Ballet e Dança de Sátão de 
20,00€ (vinte euros) para 15,00€ (quinze euros). O órgão Executivo concordou 
unanimemente com esta proposta, que terá efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2017. 
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. 
 
6. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato 
de prestação de serviços-3 (três) contratos de tarefa na área de 
calceteiro. 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 
30 de janeiro de 2017 que se anexa à presente ata (anexo 1). O Órgão Executivo, 
mediante os pressupostos legais contidos na informação apresentada, deliberou 
com três votos a favor e três abstenções, sendo estas dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, emitir parecer favorável à celebração de três contratos de 
prestação de serviços na modalidade de tarefa para calceteiros, prevendo-se a 
durabilidade da prestação de serviços de 15 de fevereiro a 31 de dezembro de 
2017, e que a acordo com a informação orçamental está previsto na rubrica 
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04010107, com dotação disponível de 17.545,50€ (dezassete mil quinhentos e 
quarenta e cinco euros e cinquenta 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. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
7. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato 
de prestação de serviços-1 (um) técnico na área de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG), na modalidade de contrato de avença. 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 
30 de janeiro de 2017 que se anexa à presente ata (anexo 2). O Órgão Executivo, 
mediante os pressupostos legais contidos na informação apresentada, deliberou 
com três votos a favor e três abstenções, sendo estas dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação 
de serviços na modalidade de avença com um Técnico na área de Sistemas de 
Informação Geográfica, prevendo-se a que o período de execução seja de 15 de 
fevereiro a 31 de dezembro de 2017, e que a acordo com a informação de 
cabimento orçamental está previsto na rubrica 07010107, com dotação disponível 
de 12.609,04€ (doze mil seiscentos e nove euros e quatro 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. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
8. Pedido de parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato 
de prestação de serviços-1 (um) técnico na área de Arquitetura 
Paisagista, na modalidade de contrato de avença. 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 
30 de janeiro de 2017 que se anexa à presente ata (anexo 3). O Órgão Executivo, 
mediante os pressupostos legais contidos na informação apresentada, deliberou 
com três votos a favor e três abstenções, sendo estas dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação 
de serviços na modalidade de avença com um Técnico na área de Arquitetura 
Paisagista, prevendo-se a que o período de execução seja de 15 de fevereiro a 31 
de dezembro de 2017, e que a acordo com a informação de cabimento orçamental 
está previsto na rubrica 05010107, com dotação disponível de 9.450,00€ (nove 
mil quatrocentos e cinquenta euros). 
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. 
 
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. Atribuição de subsídio no valor de 540,00€ (quinhentos e 
quarenta euros) ao Grupo Uma Concertina - Associação Recreativa 
Cultural e Concertinas de São Miguel de Vila Boa, para o V Encontro 
de Cantadores de Janeiras, realizado no dia 22/01/2017. 
 
À semelhança dos anos anteriores, o Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs 
a atribuição de subsídio no valor total de 540,00€ (quinhentos e quarenta euros) 
(135,00€ - cento e trinta e cinco euros por cada grupo participante (quatro)) ao 
Grupo Uma Concertina - Associação Recreativa Cultural e Concertinas de São 
Miguel de Vila Boa, para o V Encontro de Cantadores de Janeiras, realizado no 
dia 22/01/2017. 
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. 
 
11. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00€ (três mil e 
quinhentos euros) à Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, para o 
Posto de Cidadão, que vai funcionar na Junta de Freguesia. 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal que propôs a 
atribuição de subsídio no valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros) à 
Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, para o Posto de Cidadão, que vai 
funcionar na Junta de Freguesia. 
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. 
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12. Atribuição de subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) à 
Casa do Povo de Sátão, para mobiliário do RELIS (Rede Local de 
Intervenção Social). 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal que propôs a 
atribuição de subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) à Casa do Povo de 
Sátão, para mobiliário do RELIS (Rede Local de Intervenção Social). 
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. 
 
13. Atribuição de indemnização no valor de 230,00€ (duzentos e 
trinta euros) ao menino Rafael dos Santos Ferreira, devido a um 
acidente nos Jogos Desportivos. 
 
Foi apresentada informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal que propôs a 
atribuição de indemnização no valor de 230,00€ (duzentos e trinta euros) ao 
menino Rafael dos Santos Ferreira, devido a um acidente nos Jogos Desportivos. 
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 
 
14. Empreitada "Recinto da Nova Feira de Sátão"- Liberação de 
caução/ garantia bancária ao abrigo do Decreto-lei n.º 190/2012 de 22 
de agosto - Firma Montalvia Construtora, SA. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de caução/ garantia bancária 
de 10% do valor da caução total prestada, de acordo com a alínea e) do n.º 2, do 
artigo n.º 3, do Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, da Empreitada 
"Recinto da Nova Feira de Sátão" - firma Montalvia Construtora, SA. 
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. 
 
Unidade de Planeamento, Ordenamento e Ambiente 
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15. Carta datada de 12/01/2017, remetida por PREGALE, LDA., sobre: 
Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes dos sistemas 
em Baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas 
Residuais (SAR) do Município de Sátão - pedido de prorrogação de 
prazo. 
 

Foi analisada a carta datada de 12/01/2017, remetida por PREGALE, LDA., 
sobre: Elaboração de Cadastro das Infraestruturas existentes dos sistemas em 
Baixa de Abastecimento de Água (AA) e de Saneamento de Águas Residuais 
(SAR) do Município de Sátão - pedido de prorrogação de prazo e, depois da 
informação positiva dos serviços técnicos, o Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade autorizar a prorrogação de prazo de 7 (sete) meses.  
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. 
 

 
Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião às 

15h40.  

E _____________________, Técnica Superior a redigiu. 
 
 
O VICE-PRESIDENTE 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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