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ATA Nº. 19/2015  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 18-09-2015  
 

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, com a abstenção dos Srs. 
Vereadores Zélia Silva e Silvério Ferreira, por não terem estado presentes na última 
reunião. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos, volta a abordar o tema da água no Concelho 
referindo que a situação se mantém preocupante, mas ainda não é catastrófica. Salienta 
o esforço que o Município de Sátão continua a desenvolver, para que a população não 
tenha falta de água. Neste âmbito, destaca a colaboração de várias pessoas e entidades 
que se mostraram de imediato disponíveis: A Família do Sr. Vítor Marques, da localidade 
de Pedrosas, que cedeu água e eletricidade; a Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Sátão que disponibilizou o autotanque; a Câmara Municipal de Tondela, que também 
disponibilizou um autotanque; a Junta de Freguesia de São Miguel de Vila Boa e a União 
de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa que cederam água do tanque dos 
furos; o Sr. José Cunha da localidade da Quinta da Madalena que cedeu água do seu 
furo; os funcionários da Câmara Municipal de Sátão que estiveram sempre disponíveis e 
prestáveis.  
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho manifesta a sua preocupação em relação à possível 
falta de água no Concelho. Questiona sobre as obras no rio Vouga, por ter sido feito um 
grande investimento nas mesmas. 
 
O Sr. Vice-Presidente responde que esse investimento resultou, mas que não foi 
suficiente atendendo ao ano de seca que atravessamos; salienta o esforço que o 
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Município de Sátão tem realizado para que a falta de água não se verifique, salientando 
o início das obras na represa do Torjes. 
 
A Sr:º Vereadora Zélia Silva informa o Órgão Executivo referindo que da parte da 
Câmara Municipal, no que respeita os transportes e as Atividades de Enriquecimento 
Curricular, está tudo a postos para o início do ano letivo 2015/2016. Salienta ainda que, 
a pedido do Agrupamento de Escolas, as Atividades de Enriquecimento Curricular terão 
início no dia 28 de setembro de 2015, para melhor organização das mesmas. Informa 
ainda que foram pintadas as paredes das salas do Jardim de Infância de Sátão. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informa o Executivo que, para combater o 
absentismo, a Comissão Nacional de Eleições remeteu um ofício ao Município de Sátão 
referindo que, no dia das Eleições Legislativas que irão decorrer a 04 de outubro de 
2015, este pode facultar transporte às pessoas que não o tenham e que residam longe 
das mesas de voto, devidamente justificáveis.  
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho, depois de conversar com os Srs. Vereadores do 
Partido Socialista, refere que concordam que se faça o transporte, mas sugere que 
deveriam ir os delegados de cada Partido Político a acompanhar.  
O Sr. Presidente da Câmara Municipal refere que a sugestão apresentada é 
inconcebível, pelo facto do Município de Sátão ceder as carrinhas de nove lugares e, se 
os delegados de cada Partido Político tivessem de ir nessas carrinhas, não havia lugares 
suficientes para transportar as pessoas. Salienta ainda que, esta medida apresentada 
pela Comissão Nacional de Eleições, serve apenas para combater o absentismo, não 
tem nada a ver com as forças políticas. Diz ainda que ninguém vai fazer política 
aquando o transporte dessas pessoas. 
Este assunto, depois de devidamente discutido pelo Executivo, ficou decidido por 
unanimidade que as localidades abaixo mencionadas seriam servidas pelo transporte do 
Município de Sátão em horários a acordar posteriormente, cuja população será 
devidamente informada. Seguem as localidades: freguesia de São Miguel de Vila Boa 
(Vila Nova de Aciprestes, Travancela, Portela, Vila Boa); freguesia de Sátão (Contige, 
Coucão, Pedrosas, Vila Cova, Pereiro); União de Freguesias de Romãs, Decermilo e 
Vila Longa (Carvalhal da Romãs, Silvã de Baixo); Freguesia de Ferreira de Aves (Vila da 
Ribeira, Covelo, Duas Igrejas, Casfreires, Soito, Carrasqueira, Quinta da Madalena, 
Marras, Vila Boa). 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1. Email remetido pela Associação de Beirões Ligados a França, 
datado de 02/09/2015, sobre os direitos do emigrante português 
reformado. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
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2. Email remetido pela empresa de camionagem União de Sátão & 
Aguiar da Beira, datado de 08/09/2015, sobre o orçamento para 
aluguer de uma viatura sem motorista. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Peditório Nacional a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro - 
2015. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Email remetido pela CIMVDL, datado de 11/09/2015, sobre 
"Remessa de Protocolo de Cooperação - Empreendedorismo nas 
Escolas Viseu Dão Lafões". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Email remetido pela CIMVDL, datado de 11/09/2015, sobre 
"Remessa de Protocolo de Cooperação - Candidatura POVT - 36-2014-
94. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Email remetido pela CIMVDL, datado de 11/09/2015, sobre 
"Remessa de Protocolo de Cooperação - Plano Intermunicipal de 
Mobilidade e Transportes da CIM Viseu Dão Lafões". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
7. Email remetido pela Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, datado de 09/09/2015, sobre a "Crise dos Refugiados". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Unidade Financeira 
 
8. 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. 
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9. Discussão e votação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 
 
Foi presente o documento em título, que depois de analisado e explicado pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, a 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2015 foi 
aprovada pelo Órgão Executivo por unanimidade. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
10. Atribuição de subsídio no valor de 50.430,00€ (cinquenta mil 
quatrocentos e trinta euros) aos Bombeiros Voluntários de Sátão, 
para custear as despesas com a Festa e Feira Anual de S. Bernardo - 
ano 2014. 
 
O Sr. Presidente propôs a atribuição de subsídio à Associação de Bombeiros 
Voluntários de Sátão, no âmbito da realização das Festas e Feira Anual de São 
Bernardo – ano 2014, no valor de 50.430,00€ (cinquenta mil quatrocentos e 
trinta euros) correspondendo às despesas realizadas. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com o valor do subsídio 
atribuído de 50.430,00€ (cinquenta mil quatrocentos e trinta euros) à Associação 
de Bombeiros Voluntários de Sátão. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
 
11. Atribuição de subsídio no valor de 3.299,50€ (três mil duzentos e 
noventa e nove euros e cinquenta cêntimos) à Associação Desportiva 
de Sátão. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 3.299,50€ (três mil duzentos e noventa e nove euros e cinquenta 
cêntimos), 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. 
 
12. Atribuição de subsídio no valor de 8.500,00€ (oito mil e 
quinhentos euros) ao Clube Recreativo de Ferreira de Aves. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 8.500,00€ (oito mil e quinhentos 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. 
 
 
 



 

 
 

 

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

 

5 

 

Divisão de Obras Municipais 
 
13. Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde 
para instalações do Posto territorial de Sátão - auto de medição n.º 16 
- Firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar o auto de medição em epígrafe, no valor de 
18.631,21€ (dezoito mil seiscentos e trinta e um euros e vinte e um cêntimos) à 
Firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
14. Operação de Loteamento do Parque Empresarial de Sátão - auto 
de medição n.º 13 - Firma Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar o auto de medição em epígrafe, no valor de 
88.767,38€ (oitenta e oito mil setecentos e sessenta e sete euros e trinta e oito 
cêntimos), à Firma Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
15. Operação de Loteamento do Parque Empresarial de Sátão - auto 
de medição n.º 13-A - Firma Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar o auto de medição em epígrafe, no valor de 
9.933,48€ (nove mil novecentos e trinta e três euros e quarenta e oito cêntimos), 
à Firma Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
16. Interior do edifício da futura Loja do Cidadão de Sátão – antigo 
posto da GNR de Sátão. 
 
O Sr. Presidente apresentou o projeto do Interior do edifício da futura Loja do 
Cidadão de Sátão, com o qual o Órgão Executivo concordou por unanimidade. 
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 15h15. 

 

E eu, ________________________, Técnica Superior a redigi. 



 

 
 

 

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

 

6 

 

 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ADENDA À ATA Nº. 19/2015  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
 

 


