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ATA Nº. 26/2015  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 18-12-2015  
 

PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Paulo Santos 
VEREADORES  Nuno Almeida 
    Rosa Carvalho 
    Fernando Gomes 
    Sandra Fonseca 

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

HORA DE INÍCIO: 09:30 horas 
 

Faltaram os Srs. Vereadores: Zélia Maria de Figueiredo e Silva e Catarina Isabel 
Carvalho Martins Almeida, tendo sido substituídos pelos Srs. Vereadores Nuno Miguel 
Figueiredo Almeida e Sandra Almeida Cravo Fonseca, respetivamente. 
 

Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, com a abstenção dos senhores 
vereadores Nuno Almeida e Sandra Fonseca, por não terem estado presentes. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vereador Silvério Ferreira chamou a atenção para a fraca visibilidade das placas 
de sinalização colocadas recentemente no Concelho.  
O Sr. Presidente da Câmara Municipal refere que até ao final do próximo mês de 
janeiro, todas as placas serão colocadas; refere ainda que serão revistas e algumas 
trocadas pela empresa responsável, porque são um pouco pequenas o que dificulta a 
sua leitura.  
O Sr. Vice-presidente, Paulo Santos, dá conhecimento ao Órgão Executivo que esteve 
em representação do Município de Sátão, no passado dia 14 de dezembro, no 
Auditório Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva, na cerimónia de entrega de 
equipamentos de comunicação, Rádios TETRA, às Cooperações de Bombeiros e 
Serviços Municipais da Proteção Civil da região Viseu Dão Lafões. 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho solicita esclarecimentos sobre a presença de duas 
pessoas, que julga serem estagiários do Município, nas duas reuniões da Assembleia 
Municipal. 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal esclarece que os dois estagiários têm assistido 
às reuniões da Assembleia Municipal e que também irão assistir a algumas reuniões de 
Câmara Municipal, para verificarem in loco como se realizam estas reuniões, pois é 
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uma mais-valia para a sua formação. De seguida dá conhecimento de algumas obras 
que decorreram: ligação dos Nabainhos à Quinta das Carvalhas, ligação do Vale do 
Rodeiro, da casa do Sr. Nuno Almeida até à casa do Sr. Valente, ligação da Cruz 
(variante); ligação para duas casas no Pereiro; Rua Covas da Raposa em Mioma. 
Andamento das seguintes obras: Rua da Mó em Rio de Moinhos, Caminho do Rei e rua 
em Travancela em S. Miguel de Vila Boa. Informa ainda que uma empresa está 
responsável pelo corte das raízes que levantam o alcatrão das estradas, procedendo à 
reposição do mesmo. De seguida dá conhecimento da candidatura sobre a aquisição 
de energia elétrica para o Município de Sátão, para o ano de 2016, ao abrigo do Acordo 
Quadro AQ-04/2015, da Central de Compras da CIM Viseu Dão Lafões. Foram 
colocadas lâmpadas led em Lamas de Ferreira de Aves, na Praça Paulo VI e na 
avenida Dr. Hilário de Almeida Pereira, para minimizar os custos com a eletricidade. 
Também serão colocadas em toda a vila de Sátão num total no Concelho de 1250 
LEDS. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1. Email remetido em 07/12/2015, pela Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, relativamente ao IMI familiar. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Carta datada de 01/12/2015, remetida pela Sr.ª Françoise 
Marhuenda, Maire des Ulis, sobre o envio do nosso ofício 
relativamente aos atentados realizados no dia 13/11/2015, em Paris, 
vitimando também pessoas de Les Ulis. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
3. Convite do Grupo Zaatam (Grupo de Recolha e Divulgação de 
Música Popular de Sátão), para o 18.º Encontro de Cantadores de 
Janeiras em Sátão, a realizar no dia 02/01/2016, às 18h30, na Igreja 
de Santa Maria, Sátão. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Pedido de alteração de horário de funcionamento na noite de 
31/12/2015 para 01/01/2016, do "Look Lounge Bar", sito na Rua Dr. 
Hilário de Almeida Pereira, n.º 148, freguesia de Sátão, pelo 
proprietário Igor Andriiovych Skrinik. 
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No seguimento do pedido de alteração de horário de funcionamento na noite de 
31/12/2015 para 01/01/2016, até às 06h00, do "Look Lounge Bar", sito na Rua 
Dr. Hilário de Almeida Pereira, n.º 148, freguesia de Sátão, pelo proprietário Igor 
Andriiovych Skrinik, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade deferir o 
mesmo. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
Foi também deliberado unanimemente que aos bares que fizessem o mesmo 
pedido seria igualmente dada a mesma autorização. 
 
5. Pedido de alteração do horário de encerramento do "Escalada Bar", 
sito na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 16, Lamas, freguesia de Ferreira de 
Aves, pelo proprietário Amândio Morgado Arrais. 
 
No seguimento do pedido de alteração do horário de encerramento do "Escalada 
Bar", sito na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 16, Lamas, freguesia de Ferreira de Aves, 
pelo proprietário Amândio Morgado Arrais foi deliberado unanimemente o 
seguinte: autorizar o encerramento na noite de 31/12/2015 para 01/01/2016, até 
às 06h00; nos restantes dias o horário de encerramento é até às 02h00; de sexta-
feira para sábado, e de sábado para domingo o horário de encerramento é até às 
04h00. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
6. Colocação de sinalização vertical e horizontal na Vila de Sátão. 
 
Foi analisada a informação dos serviços técnicos datada de 02/12/2015, que a 
seguir se transcreve: 
“Após exposição e análise de algumas situações relacionadas com sinalização 
na Vila de Sátão, e de forma a ultrapassar constrangimentos provocados pela 
sua falta, serão colocados os seguintes sinais na respetiva zona: 

 --- Em frente à Escola E.B. 2,3 de Sátão: 
Colocação de um sinal de sentido proibido no início do parque de 
estacionamento, de modo a tornar toda a rua de sentido único. Marcação no 
solo de todo o parque de estacionamento e de um lugar em frente à escola 
reservado a deficientes. 
À consideração superior,” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou e aprovou a sinalização 
referida na informação apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
7. Pedido de transporte gratuito e pedido de divulgação nas Juntas de 
Freguesia do concelho de Sátão, por parte do Sr. Manuel Machado 
Pereira, através do email datado de 10/12/2015, sobre a 1.ª 
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Peregrinação Nacional dos Combatentes a Fátima, a realizar no dia 
01/05/2016. 
 
O Órgão Executivo concordou unanimemente em ceder o transporte no dia 
01/05/2016 aos ex-combatentes e acompanhantes, bem como divulgar o presente 
email pelas juntas de freguesia do concelho de Sátão. 
 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 
8. Discussão e votação do Regulamento Interno de Duração e 
Organização do Tempo de Trabalho da Câmara Municipal de Sátão. 
 
Depois de discutido e analisado o Regulamento Interno de Duração e 
Organização do Tempo de Trabalho da Câmara Municipal de Sátão, este 
aprovado por maioria, com quatro votos a favor e com a abstenção dos senhores 
vereadores do Partido Socialista. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
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. Discussão e votação da 5.ª Revisão Orçamental do ano de 2015. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal começa por pedir desculpa por apenas 
terem sido entregues neste momento os documentos da 5.ª Revisão Orçamental 
do ano de 2015, justificando que tiveram vários problemas técnicos que 
atrasaram a entrega dos mesmos. De seguida, foi analisada a 5.ª Revisão 
Orçamental do ano de 2015, tendo o Sr. Presidente da Câmara Municipal 
explicado os motivos principais que levaram à mesma, referindo as seguintes 
razões: a verba do QREN, à qual o Município de Sátão tem direito, ainda não foi 
transferida para a Autarquia; no que se refere à aquisição dos MOLOK 
(contentores do lixo diferenciado semienterrados), será realizada uma 
candidatura através da associação Planalto Beirão.  
Depois desta explicação, a 5.ª Revisão Orçamental do ano de 2015 foi aprovada 
pelo Órgão Executivo por unanimidade. A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho referiu 
que apesar de terem recebido os documentos da 5.ª Revisão Orçamental do ano 
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de 2015 apenas neste momento, os membros do Partido Socialista votaram a 
favor da mesma, depois de ouvirem as explicações dadas pelo Sr. Presidente. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
11. Atribuição de subsídio no valor de 600,00€ (seiscentos euros) à 
"Uma Concertina", Associação Recreativa, Cultural e Concertinas de 
S. Miguel de Vila Boa, para o ano de 2016. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 600,00€ (seiscentos euros) à "Uma Concertina", Associação Recreativa, 
Cultural e Concertinas de S. Miguel de Vila Boa, para o ano de 2016. 
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 9.700,00€ (nove mil e 
setecentos euros) ao Clube Recreativo de Ferreira de Aves, para 
pagamento da eletricidade. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 9.700,00€ (nove mil e setecentos euros) ao Clube Recreativo de Ferreira 
de Aves, para pagamento da eletricidade. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
Esta decisão teve por base a deliberação constante da ata da reunião de Câmara 
Municipal do dia 04/12/1986, na qual foi deliberado que o Município de Sátão 
suportará as despesas de eletricidade, gás e marcação do campo do Clube 
Recreativo de Ferreira de Aves e da Associação Desportiva de Sátão. 
 
13. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) à 
Casa do Povo de Sátão para execução do Projeto RELIS. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) à Casa do Povo de Sátão para execução do 
Projeto RELIS. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
14. Pedido de substituição de localização de um caminho, por parte do 
munícipe Sr. Marciano Ferreira Francisco, residente na Rua das 
Capelas, n.º 14, Contige, freguesia de Sátão. 
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Foi analisado o processo com o pedido de substituição de localização de um 
caminho, por parte do munícipe Sr. Marciano Ferreira Francisco, residente na 
Rua das Capelas, n.º 14, Contige, freguesia de Sátão com o qual o Órgão 
Executivo concordou unanimemente. Seguem-se os trâmites legais que passam 
pela afixação de um edital nos locais de costume, durante trinta dias, para 
divulgação sendo depois submetido à aprovação por parte do Órgão Deliberativo 
do Município.  
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
15. Adaptação e ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para 
instalações do Posto Territorial de Sátão - auto de medição n.º 20 - 
firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. - ratificação. 
 
A Câmara Municipal ratificou unanimemente a decisão do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal em liquidar o auto de medição n.º 20, da obra Adaptação e 
ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para instalações do Posto 
Territorial de Sátão, da Firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
 
 
E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 12h40 retomando no 

período da tarde para a Intervenção do Público, às 14h30. Não havendo ninguém 

para intervir, a reunião foi dada por encerrada às 14h45. 

 

E eu, ________________________, Técnica Superior a redigi. 

 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ADENDA À ATA Nº. 26/2015  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
 


