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ATA Nº. 17/2017  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 04-08-2017  
 

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

Sandra Fonseca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORA DE INÍCIO: 09:30 horas 
 
Faltou o Sr. Vereador Silvério Ferreira, tendo sido substituído pela Sr.ª Vereadora 
Sandra Almeida Cravo Fonseca. 
 
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade.  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Não houve intervenções. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1.Convite do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia de 
Mioma, para o XXI Festival de Folclore, que terá lugar no dia 
06/08/2017, em Mioma. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Carta enviada por Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura, sobre "Estratégias Municipais de 
Alimentação e Nutrição e Reunião Anual e Cimeira dos Autarcas do 
Pacto de Milão". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
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3. Email datado de 25/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "Envio de Projeto de Resolução - Formação e 
sensibilização sobre como agir em caso de incêndio Florestal". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Email datado de 14/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "Envio de Projeto de Resolução do PEV - Pela Defesa de 
um Serviço Postal Público, de qualidade e universal". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Email datado de 14/07/2017, remetido pela CCDRC - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, sobre 
"Excedência aos Valores Limar de Ozono". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Email datado de 27/07/2017, remetido pelo Grupo Etnográfico de 
Danças e Cantares de Ferreira de Aves, sobre o convite para o XI 
Festival de Folclore a realizar no dia 06 de agosto de 2017, em 
Casfreires, Ferreira de Aves. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
7. Email datado de 26/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes sobre "Remoção do amianto da Escola Secundária Frei Rosa 
Viterbo e EB  de Ferreira de Aves - pergunta ao Governo". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
8. Carta datada de 25/07/2017, remetida pela Caixa de Crédito 
Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga, sobre "Concurso Pecuário 
Integrado nas Festas e Feira Anual de S. Bernardo/2017". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
9. Email datado de 19/07/2017, remetido pelo Grupo Parlamentar do 
PCP, sobre "Regularização de pessoal contratado a título precário na 
AL e no SEL e PJL do PCP: fixa o regime de atribuição das 
compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
10. Requerimento datado de 19/07/2017, remetido por Amândio 
Morgado Arrais, sobre alteração de horário de encerramento do 
Escalada Bar, sito em Lamas, freguesia de Ferreira de Aves. 
 
Foi analisado o requerimento datado de 19/07/2017, remetido por Amândio 
Morgado Arrais, sobre alteração de horário de encerramento do Escalada Bar, 
sito em Lamas, freguesia de Ferreira de Aves. O Órgão Executivo deliberou por 
unanimidade autorizar a alteração do horário de funcionamento deste 
estabelecimento durante o mês de agosto de 2017, encerrando às 04h00. No 
entanto, o requerente será informado que esta deliberação só terá eficácia depois 
do pagamento da respetiva taxa no valor de 30,00€ (trinta euros), constante do 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, no Gabinete de Atendimento ao 
Munícipe, da Câmara Municipal de Sátão.  
Esta deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer reclamação.  
Será dado conhecimento 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. 
 
11. Carta datada de 19/07/2017, remetida pela Associação Progresso 
XXI - Associação de Solidariedade Social, Cultural e Recreativa de 
Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, sobre "pedido de isenção do 
pagamento das Taxas Municipais". 
 
O Órgão Executivo analisou a carta datada de 19/07/2017, remetida pela 
Associação Progresso XXI - Associação de Solidariedade Social, Cultural e 
Recreativa de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, sobre "pedido de isenção do 
pagamento das Taxas Municipais", referente ao pedido de licenciamento da 
remodelação do edifício destinado ao Centro de Dia. No âmbito do artigo 11 
“Isenções de natureza subjetiva”, do Regulamento de Taxas Municipais da 
Câmara Municipal de Sátão, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade 
isentar do pagamento das respetivas taxas municipais, no que se refere ao 
licenciamento da remodelação do edifício destinado ao Centro de Dia, por parte 
da Associação Progresso XXI - Associação de Solidariedade Social, Cultural e 
Recreativa de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
12. Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, pela 
requerente Regina Maria Sequeira Lopes, nos termos do Regime 
Excecional de Regularização das Atividades Económicas da 
exploração pecuária, sita no lugar de São Bento, Rãs, freguesia de 
Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
 
Foi presente a seguinte informação, pelo Sr. Eng.ª Carlos Gonçalves, Chefe da 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos, deste Município: 
 
“ 1 – A Requerente acima identificada solicita à Câmara Municipal, a emissão 
de Declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, relativo à sua 
exploração pecuária que possui no lugar de São Bento – Rãs, nos termos do 
Dec. Lei 165/2014, de 5 de Novembro, alterado pela Lei nº 21/2016 de 19 de 
Julho (Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas), não 
identificando através de peças escritas e/ou desenhadas, qual ou quais as 
desconformidades existentes.  
2 – Em todo o caso, nos termos constantes na alínea a) do nº 4 do artº 5º do 
referido Decreto-Lei, deverá existir deliberação fundamentada de 
reconhecimento do interesse público municipal para a ampliação da referida 
unidade produtiva emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal.” 
Nestes termos, a Câmara Municipal, por unanimidade, concorda com o 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização da instalação 
pecuária acima descrita, porque cria postos de trabalho e contribui para o 
aumento da economia do Concelho. Assim, propõe que a Assembleia Municipal 
delibere favoravelmente quanto a este assunto. 
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. Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, pelo 
requerente José Maria Gomes Júnior, nos termos do Regime 
Excecional de Regularização das Atividades Económicas da 
exploração pecuária, destinada a aviário, sito em "Relva" ou 
"Cabeçada", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
 
Foi presente a seguinte informação, pelo Sr. Eng.ª Carlos Gonçalves, Chefe da 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos, deste Município: 
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“ 1 – O requerente, José Maria Gomes Júnior, solicita, à Câmara Municipal, 
Declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, relativo à sua 
exploração pecuária destinada a aviário, nos termos do Dec. Lei 165/2014, de 5 
de Novembro, alterado pela Lei nº 21/2016 de 19 de Julho (Regime Excecional 
de Regularização das Atividades Económicas).  
2 – Considerando os elementos entregues, onde consta a não conformidade com 
disposição do Plano Diretor Municipal (P.D.M.), e, nos termos constantes na 
alínea a) do nº 4 do artº 5º do referido Decreto-Lei, deverá existir deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal para a 
ampliação da referida unidade produtiva emitida pela Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal.” 
Nestes termos, a Câmara Municipal, por unanimidade, concorda com o 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização da instalação 
pecuária acima descrita, porque cria postos de trabalho e contribui para o 
aumento da economia do Concelho. Assim, propõe que a Assembleia Municipal 
delibere favoravelmente quanto a este assunto. 
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. 
 
14. Pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos 
termos do Regime Excecional de Regularização das Atividades 
Económicas da exploração pecuária, Aviários do Corgo, Lda., sito em 
"Serra" ou "Corgo", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
 
Foi presente a seguinte informação, pelo Sr. Eng.ª Carlos Gonçalves, Chefe da 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos, deste Município: 
 
“1 – A empresa, Aviário do Corgo, Lda, solicita, à Câmara Municipal, 
Declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, relativo à sua 
exploração pecuária destinada a aviário, nos termos do Dec. Lei 165/2014, de 5 
de Novembro, alterado pela Lei nº 21/2016 de 19 de Julho (Regime Excecional 
de Regularização das Atividades Económicas).  
2 – Considerando os elementos entregues, onde consta a não conformidade com 
disposição do Plano Diretor Municipal (P.D.M.), e, nos termos constantes na 
alínea a) do nº 4 do artº 5º do referido Decreto-Lei, deverá existir deliberação 
fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal para a 
ampliação da referida unidade produtiva emitida pela Assembleia Municipal, 
sob proposta da Câmara Municipal.” 
Nestes termos, a Câmara Municipal, por unanimidade, concorda com o 
reconhecimento do interesse público municipal na regularização da instalação 
pecuária acima descrita, porque cria postos de trabalho e contribui para o 
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aumento da economia do Concelho. Assim, propõe que a Assembleia Municipal 
delibere favoravelmente quanto a este assunto. 
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. 
 
15. Carta datada de 19/07/2017, remetida pelo Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Viseu, sobre 
"Adjudicação do Procedimento: Estudo Preliminar de Racionalidade 
e Viabilidade Económico Financeira Relativa ao Projeto da Agregação 
Intermunicipal dos Sistemas de Água e Saneamento". 
 
O Órgão Executivo tomou conhecimento da carta datada de 19/07/2017, 
remetida pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Viseu, 
sobre o assunto em epígrafe, relativamente à adjudicação de serviço, pelo 
montante de 52.020,00€ (cinquenta e dois mil e vinte euros), acrescido do 
respetivo IVA, à taxa legal em vigor, à firma Rpg – Regulation, Performance And 
Governance, Lda. 
 
16. Email datado de 28/07/2017, remetido pela Rádio Desporto nas 
Beiras, sobre "Proposta de divulgação do II Running e da primeira 
jornada do Futebol de Ferreira de Aves". 
 
O Órgão Executivo analisou o email datado de 28/07/2017, remetido pela Rádio 
Desporto nas Beiras, sobre "Proposta de divulgação do II Running e da primeira 
jornada do Futebol de Ferreira de Aves" e decidiu unanimemente aceitar a 
mesma pelo valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), isento de IVA. 
 
17. Email datado de 24/07/2017, remetido pela Rádio Desporto nas 
Beiras, sobre "Proposta de divulgação do II Running". 
 
O Órgão Executivo analisou o email datado de 24/07/2017, remetido pela Rádio 
Desporto nas Beiras, sobre "Proposta de divulgação do II Running" e decidiu 
unanimemente não aceitar a proposta apresentada. 
 
18. Email datado de 25/07/2017, remetido pelo Jornal Via Rápida, 
sobre "Proposta de divulgação das Festas de S. Bernardo 2017". 
 
O Órgão Executivo analisou o email datado de 25/07/2017, remetido pelo Jornal 
Via Rápida, sobre "Proposta de divulgação das Festas de S. Bernardo 2017" e 
decidiu unanimemente aceitar a mesma pelo valor de 150,00€ (cento e cinquenta 
euros). 
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19. Email datado de 25/07/2017, remetido pelo Jornal Diário de Viseu, 
sobre "Proposta de divulgação das Festas de S. Bernardo 2017". 
 
O Órgão Executivo analisou o email datado 25/07/2017, remetido pelo Jornal 
Diário de Viseu, sobre "Proposta de divulgação das Festas de S. Bernardo 2017" e 
decidiu fazer um contraproposta no valor de 300,00€ (trezentos euros) 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
20. Requerimento datado de 02/08/2017, remetido por Bruno 
Alexandre M. Veloso, sobre alteração de horário de encerramento do 
estabelecimento "O Cantinho da Carmo", sito na Rua Manuel de 
Oliveira, n.º56, em Sátão. 
 
Foi analisado o requerimento datado de 02/08/2017, remetido por Bruno 
Alexandre M. Veloso, sobre alteração de horário de encerramento do 
estabelecimento "O Cantinho da Carmo", sito na Rua Manuel de Oliveira, n.º56, 
em Sátão. O Órgão Executivo deliberou por unanimidade autorizar a alteração do 
horário de funcionamento deste estabelecimento no mês de agosto de 2017, até 
ao dia 27, encerrando às 02h00. No entanto, o requerente será informado que 
esta deliberação só terá eficácia depois do pagamento da respetiva taxa no valor 
de 30,00€ (trinta euros), constante do Regulamento Municipal de Taxas e 
Licenças, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, da Câmara Municipal de 
Sátão.  
Esta deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer reclamação, 
devendo ser chamado à atenção o proprietário para esta situação, que já tem 
acontecido outras vezes, pelo que deve acautelar para que não se volte a repetir.  
Será dado conhecimento 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. 
 
21. Email datado de 17/07/2017, remetido pelos mordomos das festas 
de Nossa Senhora de Belém - Samorim - pedido de colaboração. 
 
O Órgão Executivo analisou o email datado de 17/07/2017, remetido pelos 
mordomos das festas de Nossa Senhora de Belém - Samorim - pedido de 
colaboração e decidiu unanimemente que os mordomos sejam informados do 
seguinte: 

 A Câmara Municipal não subsidia festas;  

 Quanto à limpeza das ruas, esta é realizada pela Junta de Freguesia;  
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 O recinto desportivo da localidade de Samorim é limpo pelos serviços da 
Câmara Municipal.  
 
Unidade Financeira 
 
22. 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. 
 
23. Atribuição de subsídio no valor de 825,00€ (oitocentos e vinte e 
cinco euros) ao Grupo Uma Concertina - Associação Recreativa, 
Cultural e Concertinas de São Miguel de Vila Boa, para o Encontro de 
tocadores de concertinas que decorreu no dia 23/07/2017. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 825,00€ (oitocentos e vinte e cinco euros) – 137,50€ (cento e trinta e sete 
euros e cinquenta cêntimos) por cada grupo participante, num total de 6 (seis) 
grupos – ao Grupo Uma Concertina - Associação Recreativa, Cultural e 
Concertinas de São Miguel de Vila Boa, para o Encontro de tocadores de 
concertinas que decorreu no dia 23/07/2017. 
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. 
 
24. Atribuição de subsídio no valor de 550,00€ (quinhentos e 
cinquenta euros) ao Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de 
Moinhos, para o Festival de Folclore, que decorreu no dia 29/07/2017. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 550,00€ (quinhentos e cinquenta euros) – 137,50€ (cento e trinta e sete euros 
e cinquenta cêntimos) por cada grupo participante, num total de 4 (quatro) 
grupos – ao Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, para o 
Festival de Folclore, que decorreu no dia 29/07/2017. 
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. 
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25. Atribuição de subsídio no valor de 550,00€ (quinhentos e 
cinquenta euros) ao Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa, 
para o Festival de Folclore, que decorreu no dia 30/07/2017. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 550,00€ (quinhentos e cinquenta euros) – 137,50€ (cento e trinta e sete euros 
e cinquenta cêntimos) por cada grupo participante, num total de 4 (quatro) 
grupos – ao Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa, para o Festival de 
Folclore, que decorreu no dia 30/07/2017. 
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. 
 
26. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) à 
Fábrica da Igreja de Sátão, para apoio a atividades. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 2.000,00€ (dois mil euros) à Fábrica da Igreja de Sátão, para apoio a 
atividades. 
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. 
 
27. Atribuição de subsídio até ao valor de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros) à Associação dos Bombeiros Voluntários de Sátão, 
para pagamento de combustível gasto pelas viaturas no fornecimento 
de água para rega dos jardins e água nos depósitos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) à Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sátão, para pagamento de combustível gasto pelas viaturas no 
fornecimento de água para rega dos jardins e água nos depósitos. 
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. 
 



 

 
 

 

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

 

10 

 

28. Atribuição de subsídio no valor de 2.125,00€ (dois mil cento e 
vinte e cinco euros), à Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e 
Conservação da Natureza, para a realização da tradicional Feira do 
Gado, a ter lugar nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2017. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 2.125,00€ (dois mil cento e vinte e cinco euros), à Liga dos Amigos das Feiras 
do Avelal e Conservação da Natureza, para a realização da tradicional Feira do 
Gado, a ter lugar nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 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. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
29. "Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias - 
espaços públicos" - certificação da rede elétrica dos jardins. 
 
Foi presente a informação dos Serviços Técnicos do Município de Sátão, datada 
de 25 de julho de 2017, que a seguir se transcreve: 
“Assunto: “Requalificação urbana da urbanização da quinta das vigárias – 
espaços públicos” 
Informação: 
O empreiteiro apresentou uma proposta dos trabalhos de forma a viabilizar a 
certificação da rede elétrica dos jardins previstos em projeto e a sua 
sustentabilidade energética. 
O preço total é de: 8.466,30€. 
À consideração superior” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com a informação dos 
serviços técnicos do Município 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. 
 
30. Empreitada "Obras de adaptação do antigo jardim-de-infância de 
Lamas para Extensão do Centro de Saúde", auto n.º 8 - firma 
Embeiral - Engenharia e Construção S.A. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à Firma Embeiral - 
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Engenharia e Construção, SA., no valor de 14.262,51€ (catorze mil duzentos e 
sessenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), referente ao auto de medição 
n.º 8, datado de 03/07/2017, da empreitada " Obras de adaptação do antigo 
jardim-de-infância de Lamas para Extensão do Centro de Saúde". 
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. 
 
31. Empreitada "Redes de Abastecimento de Água, Drenagem e 
Tratamento de Águas Residuais em Carvalhal de Romãs", auto n.º 1A - 
firma Montalvia Construtora, S.A. – ratificação. 
 
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a decisão do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal em liquidar o auto de medição n.º 1A à Firma Montalvia 
Construtora, S.A., referente à empreitada "Redes de Abastecimento de Água, 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Carvalhal de Romãs", no valor 
de 15.645,45€ (quinze mil seiscentos e quarenta e cinco euros e quarenta e cinco 
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. 
 
32. Empreitada "Redes de Abastecimento de Água, Drenagem e 
Tratamento de Águas Residuais em Carvalhal de Romãs", auto n.º 1E - 
firma Montalvia Construtora, S.A. – ratificação.  
 
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a decisão do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal em liquidar o auto de medição n.º 1E à Firma Montalvia 
Construtora, S.A., referente à empreitada "Redes de Abastecimento de Água, 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Carvalhal de Romãs", no valor 
de 15.398,42€ (quinze mil trezentos e noventa e oito euros e quarenta e dois 
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. 
 
33. Proposta para aprovação dos requisitos para o concurso público 
da empreitada " Recuperação e Ampliação e Arranjos Exteriores da 
Escola Básica do 1º Ciclo de Abrunhosa". 
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O Órgão Executivo depois de analisar a proposta para aprovação dos requisitos 
para o concurso público da empreitada " Recuperação e Ampliação e Arranjos 
Exteriores da Escola Básica do 1º Ciclo de Abrunhosa", decidiu por unanimidade 
contratar e autorizar a despesa, sendo o preço base constante do Projeto de 
Execução de 249.085,65€ (duzentos e quarenta e nove mil e oitenta e cinco euros 
e sessenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA. O Órgão Executivo deliberou 
ainda por unanimidade o seguinte: 

 -- Autorizar a contratação da execução da referida obra e da respetiva despesa, 
sendo a escolha do procedimento para formação de contrato na modalidade de 
Concurso Público; 

 -- Aprovar o respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos 
termos e para os efeitos do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos; 

 -- Ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1, do art. 71.º do CCP e, nos termos 
do disposto no n.º 2 do art. 132.º, também do CCP, considerar um preço 
anormalmente baixo quando o preço resultante da proposta apresentada seja 15% 
ou mais inferior ao preço base fixado para o presente procedimento, devido ao 
facto de o mesmo já se encontrar próximo dos valores utilizados na região, e para 
se otimizar uma maior segurança e qualidade na boa execução do contrato de 
empreitada e, ao mesmo tempo, não ferindo nenhum dos princípios da 
contratação Pública. 

 -- Aprovar a constituição do Júri do Procedimento, nos termos e para os efeitos 
dos artigos 67.º a 69.º do CCP. 
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. 
 
34. Proposta para aprovação dos requisitos para o concurso público 
da empreitada "Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de 
Emissários de Águas Residuais". 
 
O Órgão Executivo depois de analisar a proposta para aprovação dos requisitos 
para o concurso público da empreitada "Construção de ETAR de Sátão e do 
Sistema de Emissários de Águas Residuais", decidiu por unanimidade contratar e 
autorizar a despesa, sendo o preço base constante do Projeto de Execução de 
1.886.634,88€ (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e 
quatro euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA. O Órgão Executivo 
deliberou ainda por unanimidade o seguinte: 

 -- Autorizar a contratação da execução da referida obra e da respetiva despesa, 
sendo a escolha do procedimento para formação de contrato na modalidade de 
Concurso Público; 

 -- Aprovar o respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos 
termos e para os efeitos do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos; 
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 -- Ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1, do art. 71.º do CCP e, nos termos 
do disposto no n.º 2 do art. 132.º, também do CCP, considerar um preço 
anormalmente baixo quando o preço resultante da proposta apresentada seja 15% 
ou mais inferior ao preço base fixado para o presente procedimento, devido ao 
facto de o mesmo já se encontrar próximo dos valores utilizados na região, e para 
se otimizar uma maior segurança e qualidade na boa execução do contrato de 
empreitada e, ao mesmo tempo, não ferindo nenhum dos princípios da 
contratação Pública. 

 -- Aprovar a constituição do Júri do Procedimento, nos termos e para os efeitos 
dos artigos 67.º a 69.º do CCP. 
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 Administrativa e Recursos Humanos 
 
35. Apreciação e votação da Estrutura Interna e Organizativa dos 
Serviços do Município de Sátão. 
 
O Órgão Executivo apreciou a informação do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 17 de julho de 2017 (anexo 1), e deliberou por maioria com 
4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções, sendo estas das Senhoras 
Vereadoras do Partido Socialista, concordar com a alteração da proposta da 
estrutura interna organizativa dos Serviços do Município de Sátão e subsequente 
alteração ao Regulamento dos Serviços Municipais, nos termos do Decreto-lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, de acordo com as regras e critérios previstos na Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto com as alterações introduzidas pelo artigo 255.º da 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. Deliberou ainda submeter esta informação à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal.  
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. 
 
As Senhoras Vereadoras do Partido Socialista esclareceram o seu sentido de voto, 
salientando que se abstiveram, porque o Poder Político instalado que gere os 
recursos humanos são os que melhor sentem as necessidades da Câmara 
Municipal neste âmbito.  
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
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36. Aprovação da arquitetura referente ao Processo 52/2016, em 
nome de Fernando Rodrigues Gomes, referente à reconstrução de 
uma moradia unifamiliar na localidade de Lages, freguesia de Mioma. 
 
O Órgão Executivo decidiu, por unanimidade, aprovar a arquitetura referente ao 
Processo 52/2016, em nome de Fernando Rodrigues Gomes, referente à 
reconstrução de uma moradia unifamiliar na localidade de Lages, freguesia de 
Mioma. 
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 

11h45.  

E _____________________, Técnica Superior a redigiu. 
 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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