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ATA Nº. 15/2015  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 17-07-2015  
 

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

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

HORA DE INÍCIO:  9:30 horas 
 
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade, com 

a seguinte retificação: 

No que concerne ao ponto da ordem de trabalhos “Pedido de subsídio 

por parte da Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade de S. Miguel 

de Vila Boa (Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa), para o IX Festival 

de Folclore a realizar no dia 12/07/2015, no largo da Feira do Ladário”, foi 

retificado o número de participantes, sendo um total de 5 grupos. Assim, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de subsídio no valor 

de 137.50€ (cento e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), por mais um 

grupo participante no referido Festival promovido pelo Rancho Folclórico de S. 

Miguel de Vila Boa. 

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos, informou o executivo que entrou em 

funcionamento a estação elevatória de águas residuais em Casal na Silvã de 

Cima e também na Rua Nossa Senhora dos Prazeres em Rio de Moinhos. 

Referiu que foram feitos os pedidos para a ligação elétrica às estações 
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elevatórias de Soito de Golfar e Fontainhas, aguardando-se que a EDP efetue 

as referidas ligações. 

Informou ainda que relativamente à água, o panorama é o normal para a 

época, registando-se uma diminuição do caudal no Rio Vouga. 

 

A Sra. Vereadora Rosa Carvalho salientou o mau estado do acesso à nova 

Praia Fluvial do Trabulo, referindo que aquela área necessita de trabalhos de 

requalificação para dar condignidade ao espaço que está ali a ser 

implementado. 

Ainda sobre a Praia do Trabulo realçou, a Sr. Vereadora Rosa Carvalho, que 

provavelmente já se justificava a colocação de sinalética, mas até ao momento 

ela é inexistente. 

 

O Sr. Presidente da Câmara informou que está prevista a requalificação do 

acesso à Praia Fluvial do Trabulo e que os trabalhos inerentes serão 

executados em devido tempo. No que se refere à sinalética da Praia Fluvial, 

informou que os sinais já chegaram e vão ser colocados brevemente. 

 
O Sr. Presidente da Câmara informou o executivo que as obras da Estrada do 

Cardal estão a decorrer a bom ritmo. No entanto, a existência de um poste da 

P.T. junto à rotunda do Tojal tem causado alguns transtornos. Explicou que já 

foram feitos vários contactos para a transferência do poste, mas até agora 

ainda não foi removido. O Sr. Presidente comprometeu-se em continuar a 

envidar todos os esforços até que esta situação seja resolvida. 

 

A Sra. Vereadora Rosa Carvalho sugeriu que no próximo ano letivo a 

contratação de professores para as Atividades Extra Curriculares (AEC’s), 

fosse efetuada mais cedo relativamente aos anos transatos. Explicou que a 

colocação destes professores após o início do ano escolar não é profícuo para 

o normal funcionamento das escolas do 1.º Ciclo. 
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 O Sr. Presidente da Câmara entende a preocupação da Sra. Vereadora Rosa 

Carvalho, salientando, que tem sido feito um esforço nos últimos anos para que 

esta situação seja atenuada, mas por motivos processuais não tem sido 

possível. No entanto irá promover junto dos serviços em conciliação com as 

escolas para que, este ano letivo, a colocação dos professores das AEC´s 

possa ser mais célere.   

 
 

 
ORDEM DO DIA 

 

Assuntos para conhecimento 
 

1.Convite para o convívio regional promovido pela Direção Regional de 

Viseu do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 

e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) a 

realizar na Quinta da Cruz - S. Salvador, Vildemoinhos - Viseu, no 

próximo dia 25 de julho. 

A vereação tomou conhecimento do evento supra. 
 

 
2. Convívio e Passeio Turístico de Motas: 1 de agosto com 

concentração na Capela de Nossa Senhora dos Milagres em Lagedo, 

Freguesia de Rio de Moinhos. 

A vereação tomou conhecimento do evento supra. 

 

 

Órgãos da Autarquia 

 

3. ACREDIPE, Baile no Largo da Praça em Pedrosas no dia 6 de agosto, 

incorporado nas festas do povo - pedido de autorização para corte de 

trânsito na Calçada da Praça na Rua Principal. 
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Presente documento da ACREDIPE a solicitar o corte de trânsito na Calçada 

da Praça - Rua Principal (Largo da Praça) em Pedrosas, das 20:00h do dia 6 

de agosto até às 02:00h do dia 7 de agosto, para a realização de baile 

integrado nas festas do povo que vão ocorrer naquela localidade. 

 

A Câmara, após discussão sobre o assunto, deliberou, por unanimidade, 

autorizar o referido corte de trânsito com as seguintes ressalvas: 

- O corte tem que permitir o normal fluir do trânsito; 

- A colocação da sinalética é da total responsabilidade da Associação 

organizadora.  

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
4. Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa- Pedido de isenção de 
licença para as festas anuais a realizar no mês de agosto. 
 
O Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa solicita, através de 

requerimento, a concessão por parte da autarquia da isenção de licença 

relativa à realização das Festas Anuais que irão decorrer nos dias 7, 8, 9 e 

10 de agosto do corrente ano. 

 

O Executivo deliberou conceder a isenção de pagamento da licença de 

ruído, desde que o Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa entregue, 

em devido tempo, os direitos de autor. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

 
5. Liga Portuguesa Contra o Cancro - Colaboração da autarquia para o 
peditório nacional a favor da LPCC - nos dias 30 e 31 de outubro, 1 e 2 
de novembro de 2015. 
 
Presente documento em epígrafe, o executivo tomou conhecimento da 

iniciativa e concordou que a autarquia preste a devida colaboração na 

divulgação do Peditório Nacional em referência, nomeadamente nos seus 

serviços municipais e/ou noutra logística que venha a ser solicitada dentro 

das competências autárquicas.   
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Unidade Financeira 
 

6.Para conhecimento: relação dos pagamentos efetuados pela Câmara 
Municipal de Sátão, desde a última reunião até à data. 
 
Foi fornecida, a todo o Executivo uma relação de pagamentos efetuados 

desde a última reunião ordinária da Câmara até à presente data. 

 
7. Venda de dois terrenos em alinhamento com terreno público na 
Quinta do Porto. 
 
O Sr. Presidente da Câmara propôs a venda de duas parcelas de terreno na 

Quinta do Porto, Freguesia de Mioma, sendo que uma das parcelas tem a 

área de 123m2 e será cedida ao Sr. Domingos Gomes Figueiredo e a outra 

164m2 e será cedida ao Sr. João dos Reis Oliva. 

O valor da proposta para a venda é de 70,00€ (setenta euros) /m2. 

Estas parcelas serão vendidas para alinhamento com os prédios já 

existentes pertencentes aos compradores.  

 

A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a venda das parcelas de 

terreno pelo valor de 70,00€m2 nos termos propostos. 

 
8. Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Cima - Pedido de subsídio 
para aquisição de caixotes do lixo. 
 
Presente documento em título, a solicitar apoio para o pagamento de 

caixotes do lixo colocados no Recinto da Capela da Nossa Senhora da Boa 

Viagem.   

O Sr. Presidente da Câmara, reconhecendo que esta iniciativa promove a 

proteção do ambiente, propôs a atribuição de um subsídio no valor de 

300,00€ (trezentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Cima. 

 

9.Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa - Pedido de subsídio 
para a feira anual de 2015. 
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Presente documento, com o pedido em referência, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal à semelhança dos anos anteriores, apresentou proposta 

de atribuição de subsídio no montante de 2.125,00€ (dois mil cento e vinte e 

cinco euros) ao Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa para a 

tradicional feira anual do Ladário que se realiza no próximo dia 1 de agosto. 

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos 

 

10.ARCAS - Pedido de apoio - Feira Anual de Lamas em Ferreira de 
Aves e Concurso de Gado Bovino. 
 
Presente requerimento do Vice-Presidente da Direção da Associação 

Recreativa Cultural e de Ação Social de Lamas – IPSS (ARCAS) a solicitar 

apoio para custear as despesas inerentes à realização das Festas de Lamas 

que ocorrem nos dias 1 e 2 de agosto e também da Feira Anual e Concurso 

de Gado Bovino que acontecerá no dia 8 do mesmo mês. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio 

no valor de 2.125,00€ (dois mil, cento e vinte e cinco euros) à ARCAS para 

apoio das Festas e Feira Anual de Lamas e do Concurso de Gado Bovino. 

A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
11.Rancho Folclórico de Ferreira de Aves - Proposta para atribuição de 
subsídio. 
 
O Sr. Presidente propôs, e a Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição 

de subsídio no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) ao 

Rancho Folclórico de Ferreira de Aves. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

 
 
12.Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa - Proposta para 
atribuição de subsídio. 
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Sob proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por unanimidade, 

aprovou a atribuição de subsídio no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e 

cinquenta euros) ao Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

13.Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia de Mioma - 
Proposta de atribuição de subsídio. 
 
Sob proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por unanimidade, 

aprovou a atribuição de subsídio no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e 

cinquenta euros) ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia 

de Mioma. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 
14.Grupo Folclórico, Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos - 
Proposta de atribuição de subsídio. 

 
O Sr. Presidente propôs, e a Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição 

de subsídio no valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) ao 

Grupo Folclórico e Recreativo de Rio de Moinhos.  

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

15. Associação Desportiva de Sátão - Proposta de atribuição de 
subsídio. 
 
Sob proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por unanimidade, 

aprovou a atribuição de subsídio no valor de 8.000,00€ (oito mil euros) à 

Associação Desportiva de Sátão, para o desenvolvimento das suas 

atividades desportivas. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

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

 

8 

 

16. Clube Recreativo de Ferreira de Aves - Proposta de atribuição de 
subsídio. 
 
O Sr. Presidente propôs, e a Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição 

de subsídio no valor de 3.000,00€ (três mil euros) ao Clube Recreativo de 

Ferreira de Aves para apoio da modalidade de futebol.  

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 
17. Associação Desportiva e Recreativa CARBELRIO - Proposta de 
atribuição de subsídio. 

 

Sob proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por unanimidade, 

aprovou a atribuição de subsídio no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos 

euros) à Associação Desportiva e Recreativa CARBELRIO no apoio à 

equipa feminina de futsal. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos 

 
 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

18. Auto de medição nº 14 referente à Empreitada "Adaptação e 
Ampliação do Antigo Edifício de Centro de Saúde para Instalação do 
Posto Territorial do Sátão" da Firma Irmãos Ferreira & Sousa, S.A. 

 
Face à informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto de medição em 

epígrafe, no valor de 24.875,55€ (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e 

cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos) à Firma Irmãos Ferreira & Sousa, 

SA. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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19. Auto de medição n.º 11 referente à Empreitada "Operação de 
Loteamento do Parque Empresarial de Sátão" da Firma Irmãos Almeida 
Cabral, Lda. 

 
 

Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto de 

medição em epígrafe, no valor de 22.640,28€ (vinte e dois mil seiscentos e 

quarenta euros e vinte e oito cêntimos) à Firma Irmãos Almeida Cabral, Lda. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 

20.Montalvia Construtora S.A. - Liberação de garantia bancária relativa 
à obra " Recinto da Nova Feira de Sátão". 
 
Presente a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação da garantia 

bancária à firma Montalvia Construtora S.A., relativa à obra em epígrafe em 

90% do valor total da caução, tendo em conta que já decorreram quatro 

anos após a receção provisória da mesma. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

 
 
21. Ovava, Hidráulica e Ambiente - Desbloqueamento parcial de 
retenções relativas à obra "ETAR de Serrazela". 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação em 60% do valor 

da caução, à Firma Ovava, Hidráulica e Ambiente, referente à obra em 

epígrafe tendo em conta que decorreram dois anos após a respetiva receção 

provisória. 

 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 
Unidade de Educação, Ação Social e Juventude 
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22. Catarina Maria de Sá Oliveira - subsídio para efeito de apoio ao 
arrendamento no valor de 65,00 euros durante 6 meses. 

 

Presente requerimento e processo administrativo organizado de prestação 

de apoio financeiro ao arrendamento de habitação à Munícipe Catarina 

Maria de Sá Oliveira residente na Freguesia de Sátão. 

O Executivo, após análise da informação técnica do serviço social da 

autarquia e considerando o estipulado no ponto 1.1 do n.º 1 do artigo 10.º do 

Regulamento Municipal de Ação Social para a Melhoria das Condições de 

Vida das Famílias publicado no Diário da República n.º 87 pelo aviso n.º 

9137/2009, concordou com a proposta da Comissão de Análise em atribuir 

um subsídio no valor de 65,00€ (sessenta e cinco euros) /mês, durante 6 

meses, à requerente acima identificada. 

Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

23. Ília Seixas Lopes Mota - Subsídio para efeito de apoio a obras de 
conservação do telhado da sua habitação no valor de 700,00 euros. 
 

 
Presente requerimento e processo administrativo organizado de prestação 

de apoio financeiro à melhoria do alojamento (materiais para obras de 

beneficiação e pequenas reparações) à Munícipe Ília Seixas Lopes Mota, 

residente em Águas Boas. 

O Executivo, após análise da informação técnica do serviço social da 

autarquia e considerando o estipulado no ponto 1.2 do n.º 1 do artigo 10.º do 

Regulamento Municipal de Ação Social para a Melhoria das Condições de 

Vida das Famílias publicado no Diário da República n.º 87 pelo aviso n.º 

9137/2009, concordou com a proposta da Comissão de Análise em atribuir 

um subsídio no valor de 700,00€ (setecentos euros) para melhoria da 

habitação (arranjo do telhado) da requerente acima identificada. 

A Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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24. João Chandeira - Subsídio para requalificação da habitação no valor 
de 500,00euros 
 
Presente requerimento e processo administrativo organizado de prestação 

de apoio financeiro à melhoria do alojamento (materiais para obras de 

beneficiação e pequenas reparações) ao Munícipe João Chandeira, 

residente na Freguesia de Ferreira de Aves. 

O Executivo, após análise da informação técnica do serviço social da 

autarquia e considerando o estipulado no ponto 1.2 do n.º 1 do artigo 10.º do 

Regulamento Municipal de Ação Social para a Melhoria das Condições de 

Vida das Famílias publicado no Diário da República n.º 87 pelo aviso n.º 

9137/2009, concordou com a proposta da Comissão de Análise em atribuir 

um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para melhoria da 

habitação do requerente acima identificado. 

A Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 
 
25. Maria Preciosa Cirineu Carvalho Póvoa - subsídio para efeito de 
apoio ao arrendamento no valor de 85,00 euros durante 6 meses. 

  

Presente requerimento e processo administrativo organizado de prestação 

de apoio financeiro ao arrendamento de habitação à Munícipe Maria 

Preciosa Cirineu Carvalho Póvoa, residente na Freguesia de Sátão. 

O Executivo, após análise da informação técnica do serviço social da 

autarquia e considerando o estipulado no ponto 1.1 do n.º 1 do artigo 10.º do 

Regulamento Municipal de Ação Social para a Melhoria das Condições de 

Vida das Famílias publicado no Diário da República n.º 87 pelo aviso n.º 

9137/2009, concordou com a proposta da Comissão de Análise em atribuir 

um subsídio no valor de 85,00€ (oitenta e cinco euros) /mês, durante 6 

meses, à requerente acima identificada. 

A Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 
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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. 

E Carla Maria de Sousa Albuquerque, Técnica Superior a redigiu. 
 

O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ADENDA À ACTA Nº. 15/2015  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 
Não houve inscrições para uso da palavra. 

 
  

 

 

 


