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ATA Nº. 9/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 15-04-2016  
 

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 n.º 7, datada de 01/04/2016, por unanimidade. A Sr.ª Vereadora 
Catarina Almeida não participou na votação por não ter estado presente na referida 
reunião. 

 
Foi aprovada a ata n.º 8, datada de 08/04/2016, por unanimidade. O Sr. Vereador 

Silvério Ferreira não participou na votação por não ter estado presente na referida 
reunião. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho questiona o Sr. Presidente sobre os documentos 
outrora solicitados, referentes ao pedido de uma listagem com os subsídios atribuídos 
às juntas de freguesia do Concelho, no ano de 2015.  
O Sr. Presidente refere que irá averiguar se a listagem solicitada está pronta. 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho aborda o Programa da Fruta Escolar salientando que 
a escola tem recebido fruta de má qualidade, o que não é de todo benéfico quer para a 
alimentação das crianças, quer para o incentivo nas mesmas para o consumo de fruta. 
Neste sentido, pergunta à Sr.ª Vereadora Zélia Silva se tem alguma informação quanto 
a este assunto. 
A Sr.ª Vereadora Zélia Silva salienta que já tinha enviado um email à empresa 
responsável pelo fornecimento da fruta no âmbito do Programa da Fruta Escolar, mas 
que irá fazer novamente uma chamada de atenção para a qualidade da mesma. 
O Sr. Vereador Silvério Ferreira pergunta se vai haver concurso público quanto à 
exploração da Praia Fluvial do Trabule. 
O Sr. Presidente responde ao Sr. Vereador Silvério Ferreira afirmativamente referindo 
que o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal está a tratar desse assunto, salientando 
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que será feito um contrato anual, com diferentes preços para o verão e para o inverno. 
Refere ainda que no próximo mês irá abrir o concurso público. 
O Sr. Presidente informa o Órgão Executivo que em relação ao terreno onde se 
encontram as pessoas de etnia cigana, na Quinta do Monte, na freguesia de Mioma, no 
contrato de arrendamento é referido que decorridos três anos desse mesmo 
arrendamento é prevista a sua compra. Assim, o negócio de compra desse terreno por 
parte da Câmara Municipal está praticamente concluído pelo valor de 17.500,00€ 
(dezassete mil e quinhentos euros). Informa também que na área circundante à Praia 
Fluvial do Trabule existe um terreno cuja compra iria beneficiar a Praia. Como o 
negócio com o proprietário está em andamento, refere que irá mandar avaliar o terreno 
em causa, de modo a que a compra se concretize, aumentando assim a área da Praia 
Fluvial do Trabule. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1. Email remetido em 06/04/2016, pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre o "Projeto de Lei que reduz o número de alunos por 
turma". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Email remetido em 07/04/2016, pela FUZOS - Associação de 
Fuzileiros - apresentação da Associação. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Email remetido em 07/04/2016, pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, sobre Secção de Municípios "Cidades 
Inteligentes". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
4. Passeio de motorizadas "Rota das Freguesias de Sátão", no dia 12 
de junho de 2016, organizado pelo grupo motard "Encharca a Vela" de 
Ferreira de Aves. 
 
A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou autorizar o Passeio de 
motorizadas "Rota das Freguesias de Sátão", no dia 12 de junho de 2016, 
organizado pelo grupo motard "Encharca a Vela" de Ferreira de Aves, por ser de 
âmbito turístico. Esta autorização será dada a conhecer à Guarde Nacional 
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Republicana de Sátão. o Grupo de motard será informado que esta autorização 
refere-se apenas às estradas municipais. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
5. Lista das placas de toponímia da Freguesia de Rio de Moinhos, 
enviada pela Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, através do ofício 
n.º 31/2016, com data de entrada nos serviços desta Autarquia de 
23/03/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Reclamação por ruído excessivo do estabelecimento Look Lounge 
Bar, sito na Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira, n.º 148, 3560-172 
Sátão, apresentada por Sónia Filipa Carvalho Valente. 
 
O Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos, referiu que a Sr.ª Sónia Filipa Carvalho 
Valente falou com o proprietário do estabelecimento acima referido e, como se 
tratou de uma situação pontual, decidiu retirar a reclamação apresentada a este 
Município, ficando este assunto encerrado.  
 
7. Pedido de esclarecimentos quanto à aquisição de lotes no novo 
Parque Empresarial de Sátão, por parte da empresa Agrobotanic, 
Lda, com sede na Av. Marqueses de Ferreira, n.º 1550, Lamas, 3560-
049 Ferreira de Aves. 
 
Depois de analisada a carta datada de 01 de abril de 2016, da empresa 
Agrobotanic, Lda, com sede na Av. Marqueses de Ferreira, n.º 1550, Lamas, 
3560-049 Ferreira de Aves, quanto ao pedido de esclarecimentos sobre a 
aquisição de lotes no novo Parque Empresarial de Sátão, o Executivo Municipal 
deliberou unanimemente ceder os mesmos. Relativamente à área e à localização 
do terreno e ao preço de aquisição, estes serão decididos de acordo com o futuro 
Regulamento do Parque Empresarial de Sátão. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
8. Pedido de alteração de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais Gota D‘Água e Parque Bar, por parte do 
proprietário Gilcimar Mota Ferreira Caria. 
 
No seguimento do pedido de alteração de horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais Gota D‘Água e Parque Bar, por parte do proprietário 
Gilcimar Mota Ferreira Caria, durante o mês de agosto, com encerramento às 
04h00 da manhã e na noite de passagem de ano, de 31/12/2016 para 01/01/2017, 
com encerramento às 06h00 da manhã, o Órgão Executivo deliberou por 
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unanimidade deferir o mesmo. Foi também decidido unanimemente alertar o 
proprietário do estabelecimento que, se se verificar alguma queixa de barulho ou 
distúrbios de qualquer espécie, não haverá cedência por parte da Câmara 
Municipal e a deliberação supra citada será imediatamente revogada. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
9. Protocolo entre os taxistas de Penalva do Castelo e o Município de 
Sátão, para o transporte de pessoas para o Tribunal de Sátão - 
autorização para assinatura e respetivas despesas. 
 
Foi apresentada a seguinte informação por parte do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 12 de abril de 2016, que a seguir se transcreve:  
“PROPOSTA - COMPROMISSO 
No âmbito da Organização Judiciária 2012-2013 estava proposto o 
encerramento do Tribunal Judicial da Comarca de Sátão. 
Depois de várias diligências no sentido de impedir o encerramento do Tribunal, 
nomeadamente, reuniões com o Chefe de Gabinete da Senhora Ministra da 
Justiça, manifestação junto do Ministério da Justiça, a manifestação de 
aceitação por parte do Senhor Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva 
fazer parte do Tribunal de Satão, o Tribunal Judicial de Sátão acabou por não 
encerrar e passar a Instância Local – secção de competência genérica. 
A sua área de intervenção ampliou, passando os concelhos de Vila Nova de 
Paiva e Penalva do Castelo a pertencer à circunscrição de Sátão. 
Atendendo à inexistência de transporte público de Penalva do Castelo a Sátão, o 
Município entre o dia 15 de setembro de 2014 e 15 de julho 2015 asseguraram 
esse transporte através dos serviços prestados pela empresa Berrelhas, pelo 
preço de € 90,00/dia durante o período escolar e de € 100,00/dia para os 
restantes dias Cfr. Ata do Executivo 19 de setembro de 2014. 
Constatou-se, muito pouca adesão ao transporte por parte dos utentes não 
justificando a despesa realizada. 
E, considerando e querendo honrar o compromisso feito perante o Ministério da 
Justiça, PROPONHO que: Aos utentes de Penalva do Castelo que se dirijam ao 
Tribunal de Sátão a título oficial e utilizando o transporte - táxis, seja pago a 
despesa, mediante a apresentação do comprovativo do montante da despesa e 
documento a atestar a sua presença no Tribunal ao prestador de serviço.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta, 
autorizando a assinatura do protocolo e respetivas despesas. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
10. Pedido de mudança de caminho que liga da estrada 329-1 a 
Serração nos Amiais em 50 metros, mais para cima junto da casa do 
Sr. Daniel Pina, na freguesia de Rio de Moinhos. 
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Foi analisado o pedido de mudança de caminho que liga da estrada 329-1 a 
Serração nos Amiais em 50 metros, mais para cima junto da casa do Sr. Daniel 
Pina, na freguesia de Rio de Moinhos, 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. 
 
11. Informação/ proposta - compensação do terreno tomado, devido a 
obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na vila 
de Sátão, pertença do Sr. Albano Marinho Francisco. 
 
Foi apresentada uma informação/ proposta pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 15 de março de 2016, que a seguir se transcreve: 
“INFORMAÇÃO – PROPOSTA 
Devido a obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na Vila 
de Sátão, houve necessidade de ocupar terreno, pertença do Sr. Albano Marinho 
Francisco, residente na Rua Principal, nº 611, Muxós, Nif 113938039, numa 
extensão de 36 metros por cerca de dois de largo. 
Após contacto com o proprietário foi acordado que o Município em compensação 
do terreno tomado, pagaria a importância de 900,00€, para ajuda na construção 
do muro de vedação. 
Pelo exposto, proponho que seja aceite o presente acordo e se proceda ao 
respetivo pagamento.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
12. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato 
interadministrativo de delegação de competências com a Junta de 
Freguesia de Ferreira de Aves. 
 
O Sr. Presidente informou o Órgão Executivo que relativamente ao contrato 
interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, em 7 
de maio de 2014 e aditado em 2 de outubro de 2015, existe a necessidade de 
alterar o valor anual aí previsto, com o objetivo de concretizar a realização das 
obras delegadas, propondo: 
 

1. Aprovar a minuta do segundo aditamento ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências, com alteração ao valor para o 2016 para a execução 
das competências delegadas e que a fim de fazer parte integrante da presente ata, 
se dá aqui como reproduzida (anexo 1). 

2. Solicitar também remeter a proposta de minuta à Assembleia Municipal para 
autorização da celebração do aditamento ao contrato Interadministrativo. 
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A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do segundo 
aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a 
junta de freguesia de Ferreira de Aves e deliberou remeter a proposta de minuta à 
Assembleia Municipal para a respetiva autorização. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
13. Aprovação de minuta do segundo aditamento ao contrato 
interadministrativo de delegação de competências com a Junta de 
Freguesia da União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
 
O Sr. Presidente informou o Órgão Executivo que relativamente ao contrato 
interadministrativo celebrado com a União de Freguesias de Romãs, Decermilo e 
Vila Longa, em 7 de maio de 2014 e aditado em 2 de outubro de 2015, existe a 
necessidade de alterar o valor anual aí previsto, com o objetivo de concretizar a 
realização das obras delegadas, propondo: 
 

1. Aprovar a minuta do segundo aditamento ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências, com alteração ao valor para o 2016 para a execução 
das competências delegadas e que a fim de fazer parte integrante da presente ata, 
se dá aqui como reproduzida (anexo 2). 

2. Solicitar também remeter a proposta de minuta à Assembleia Municipal para 
autorização da celebração do aditamento ao contrato Interadministrativo. 
 
A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovou a minuta do segundo 
aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências com a 
União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa e deliberou remeter a 
proposta de minuta à Assembleia Municipal para a respetiva autorização. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
14. Informação de acompanhamento da execução dos contratos 
interadministrativos (delegação de competências) entre o Município 
de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 
2015. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e o Sr. Presidente 
informou que este assunto será presente na reunião da Assembleia Municipal 
prevista para o dia 28 de abril de 2016, para que lhe seja prestada informação de 
acompanhamento da execução dos contratos interadministrativos (delegação de 
competências) entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho 
relativos ao ano de 2015. O Sr. Presidente da Câmara Municipal salientou que se 
verificaram ganhos de eficácia do exercício das competências nomeadamente no 
cumprimento dos objetivos a que inicialmente esta delegação de competências se 
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propôs, isto é, aproximação das decisões aos cidadãos, promoção da coesão 
territorial, reforço da solidariedade, melhoria da qualidade dos serviços 
prestados às populações, racionalização dos recursos disponíveis e maior 
articulação entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. 
 
15. Informação de acompanhamento dos acordos de execução 
(delegação legal de competências) entre o Município de Sátão e as 
Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano de 2015. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e o Sr. Presidente 
informou que este assunto será presente na reunião da Assembleia Municipal 
prevista para o dia 28 de abril de 2016, para que lhe seja prestada informação de 
acompanhamento dos acordos de execução (delegação legal de competências) 
entre o Município de Sátão e as Juntas de Freguesia do Concelho relativos ao ano 
de 2015. 
 
16. Análise do pedido de subsídio do Grupo de Jovens do Espírito 
Santo, Mioma-Sátão, para a XXXI Jornada Mundial da Juventude, 
que irá decorrer na Polónia entre os dias 25 e 31 de julho de 2016. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido supra e decidiu por unanimidade atribuir 
uma verba de 600,00€ (seiscentos euros) ao Grupo de Jovens do Espírito Santo, 
Mioma-Sátão, para a XXXI Jornada Mundial da Juventude, que irá decorrer na 
Polónia entre os dias 25 e 31 de julho de 2016. Este assunto será presente à 
próxima reunião de Câmara Municipal para decisão final de atribuição do valor 
mencionado, com o respetivo cabimento realizado.  
 
Unidade Financeira 
 
17. 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. 
 
18. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) 
à Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, para apoio às obras na 
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 15.000,00€ (quinze mil euros) à Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, 
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para apoio às obras na Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de 
Moinhos. A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
19. Adaptação e ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para 
instalações do Posto Territorial de Sátão - auto de medição n.º 24 - 
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 
45.487,91€ (quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e 
um cêntimos) à Firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
20. Empreitada "Redes de abastecimento de água, drenagem e 
tratamento de águas residuais em Afonsim" - liberação de caução/ 
garantia bancária ao abrigo do Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de 
agosto - firma Artur Abrantes Lda. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação de caução/ garantia bancária 
de 30% do valor da caução total prestada, de acordo com a alínea a) do n.º 2, do 
artigo n.º 3, do Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, da Empreitada "Redes 
de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em 
Afonsim" - Firma Artur Abrantes Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
21. Reconstrução e ampliação de edificação do anterior ciclo 
preparatório para uma unidade de cuidados continuados - processo 
n.º 21/2016, do requerente: Fundação Elísio Ferreira Afonso. 
 
O processo n.º 21/2016, do requerente Fundação Elísio Ferreira Afonso, 
referente à “reconstrução e ampliação de edificação do anterior ciclo preparatório 
para uma unidade de cuidados continuados” foi devidamente analisado pelo 
Órgão Executivo tendo este deferido o processo em questão, por unanimidade. 
Foi igualmente autorizado por unanimidade ceder dois lugares de 
estacionamento à Fundação Elísio Ferreira Afonso. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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22. Venda de um terreno em alinhamento conforme planta anexa, na 
vila de Sátão. 
 
Este ponto da Ordem de Trabalhos ficou agendado para discussão na próxima 
reunião do Órgão Executivo, para poderem verificar in loco o terreno em análise.  
  
E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 11h30 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. 09/2016  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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