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ATA Nº. 5/2015  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 06-03-2015  
 

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

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

HORA DE INÍCIO: 09:30 horas 
 

Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal dá conhecimento a todo o Órgão 
Executivo que foi publicado no Diário da República a expropriação de um terreno 
da obra de Requalificação Urbanística da Estrada do Cardal – 1.ª Fase. 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
quanto aos estágios do PEPAL (Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local) se estes já se encontram abertos no Município e quais as 
áreas que vão contemplar. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, relativamente aos estágios do PEPAL, 
informa a Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho que inicialmente o Município concorreu 
com as seguintes áreas: Engenharia Alimentar, Enfermagem, Desporto, Turismo, 
Administração Autárquica, Administração Pública, Técnico Superior de Justiça, 
Engenharia Eletrónica, Assistente Social, Geógrafo, Arquiteto, Arquiteto 
Paisagístico, Gestão Empresarial, Gestão Ambiental, Educadora de Infância, 
Animação Sociocultural, Comunicação e Relações Públicas. Destas áreas foram 
aprovados sete estágios que vão abrir na próxima semana. 
 
O Sr. Vice-Presidente informou o Órgão Executivo do ponto de situação das 
seguintes obras: ampliação da rede de saneamento em Muxós, implantação da 
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estação elevatória de águas residuais em Casal – Silvã de Cima, implantação da 
ETAR em Fontainhas. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1. Moção sobre Regime Jurídico de Transferência de Competências 
para os Municípios nas Áreas Sociais, remetida pela Câmara 
Municipal de Montijo. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Resposta do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social à pergunta que lhe foi dirigida pelos Srs. Deputados José Luís 
Ferreira e Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar os Verdes, sobre 
os contratos de Emprego - Inserção nas Escolas Públicas. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
 
3. Procedimento concursal de "Aquisição de energia elétrica em 
média tensão, baixa tensão e baixa tensão normal, para as instalações 
dos municípios da CIM Viseu Dão Lafões e afins". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e concordou com o 
mesmo. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
4. Pedido de autorização do Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila 
Boa, para realização de uma manifestação desportiva sem caráter 
competitivo e sem qualquer classificação entre os participantes, 
denominada "II Passeio BTT Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila 
Boa". 
 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a realização de uma 
manifestação desportiva sem caráter competitivo e sem qualquer classificação 
entre os participantes, denominada "II Passeio BTT Grupo Desportivo de S. 
Miguel de Vila Boa", por parte do Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila Boa, no 
dia 15 de março de 2015.  
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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Divisão de Obras Municipais 
 
5. Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para 
instalações do Posto Territorial de Sátão - Auto de medição n.º 10. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação do auto de medição em 
epígrafe, no valor de 11.571,78€ (onze mil quinhentos e setenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos), à Firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
 
6. Auto de receção definitiva e libertação de garantia da obra 
"Requalificação de Passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - 
Sátão". 
 
Face à informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou por unanimidade autorizar o auto de receção definitiva e libertação de 
garantia da obra "Requalificação de Passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - 
Sátão" – Construções Demo, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
7. Rede de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas residuais 
em Fontainhas - auto de medição n.º 1 (trabalhos a mais). 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação do auto de medição em 
epígrafe, no valor de 2.644,59€ (dois mil seiscentos e quarenta e quatro euros e 
cinquenta e nove cêntimos), à Firma Artur Abrantes, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
8. Estação Elevatória de Rio de Moinhos - auto de medição n.º 1. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação do auto de medição em 
epígrafe, no valor de 8.104,83€ (oito mil cento e quatro euros e oitenta e três 
cêntimos), à Firma Nunes Bras & Santos de Sousa, Soluções de Engenharia, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
9. Libertação de Garantia Bancária da obra: "Beneficiação da estrada 
municipal de Vila Longa". 
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Face à informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal, por 
unanimidade, deliberou autorizar a libertação de 60% do valor da garantia 
bancária – Viadaire SA, da obra supra mencionada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
10. Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas 
residuais em Afonsim. Apresentação de fatura pela firma Artur 
Abrantes Lda. 
 
Face à informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal, por 
unanimidade, deliberou autorizar o pagamento da fatura n.º 114/73, datada de 
05/12/2014, no valor de 296,80€ (duzentos e noventa e seis euros e oitenta 
cêntimos), com IVA incluído, à firma Artur Abrantes Lda., relativamente à obra 
“Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em 
Afonsim”. O valor desta fatura será depois cobrado à firma Montalvia.  
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
11. Empreitada de requalificação urbanística da Estrada do Cardal - 
1.ª fase - Auto de medição n.º 3. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação do auto de medição em 
epígrafe, no valor de 39.685,29€ (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco 
euros e vinte e nove cêntimos), à firma Montalvia Construtora, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Unidade Financeira 
 
12. 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. 
 
13. Autorização para atribuição de subsídio de 1.200,00€ (mil e 
duzentos euros) à Associação de Paralisia Cerebral de Viseu. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) à Associação de Paralisia Cerebral de 
Viseu, para apoio nas despesas com utentes do concelho de Sátão. A Câmara 
Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
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Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
14. Autorização para atribuição de subsídio à Associação Desportiva 
de Sátão, no valor de 8.150,00€ (oito mil cento e cinquenta euros). 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 8.150,00€ (oito mil cento e cinquenta euros) à Associação Desportiva de 
Sátão, para a continuação da prática desportiva desta Associação. A Câmara 
Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
15. Autorização para atribuição de subsídio ao Clube Recreativo de 
Ferreira de Aves, no valor de 6.250,00€ (seis mil duzentos e 
cinquenta euros). 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 6.250,00€ (seis mil duzentos e cinquenta euros) ao Clube Recreativo de 
Ferreira de Aves, para a continuação da prática desportiva desta Associação. A 
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
16.Autorização para atribuição de subsídio à Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, no valor de 2.921,00€ 
(dois mil novecentos e vinte e um euros). 
 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 2.921,00€ (dois mil novecentos e vinte e um euros) à Associação 
Cultural, Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, para a continuação da 
prática desportiva desta Associação. A Câmara Municipal, por unanimidade, 
concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
17. Autorização para atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de 
Romãs no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros). 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) à Fábrica da Igreja de Romãs, 
pela construção de um barracão na zona envolvente à Capela da Sr.ª do Barrocal. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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18. Autorização para atribuição de subsídio à Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, no valor de 1.250,00€ 
(mil duzentos e cinquenta euros), para inscrição de jogadores. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), à Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, para inscrição de jogadores. A 
Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a 

reunião às 11h00. 

Eu, _______________________________, Técnica Superior a redigi. 
 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 


