
 

 
 

 

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

 

1 

 

 

ATA Nº. 14/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 01-07-2016  
 

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

Sandra Fonseca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORA DE INÍCIO: 14:30 horas 
 

Faltou o Sr. Vereador Silvério dos Santos Ferreira tendo sido substituído pela Sr.ª 
Vereadora Sandra Almeida Cravo Fonseca. 
 
Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade. A Sr.ª Vereadora Sandra 
Fonseca não participou na votação, por não ter estado presente na referida reunião.  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informa o Órgão Executivo que o protocolo da 
Barragem da Maeira já foi assinado no pretérito dia 29 de junho de 2016. 
O Sr. Vereador Paulo Santos informa o Órgão Executivo que ele e o Sr. Vereador 
Fernando deslocaram-se a Lescar em França, no âmbito da Geminação existente entre 
esta vila e Sátão. Salienta a excelente receção realizada à comitiva de Sátão, referindo 
ainda que tudo decorreu dentro da normalidade. Informou ainda que foi dito pela 
comitiva de Lescar que irá ser formulado um convite aos membros de Sátão para 
participarem numa feira medieval que se realizará em setembro. Assim, aguardam 
essa proposta formalmente, para depois ser devidamente analisada. 
O Sr. Vereador Fernando Gomes informou que iniciaram apenas nesta data a 
aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, porque aguardavam a respetiva autorização 
da Direção Geral Veterinária. 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho chamou a atenção para as rotundas do Cardal e do 
Tojal, pois estão com um aspeto descuidado. 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal respondeu à Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho que 
essas rotundas vão ser devidamente arranjadas.  
 

ORDEM DO DIA 
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Assuntos para conhecimento 
 
1. Email datado de 20/06/2016, remetido pelos Autarcas Social 
Democratas, sobre a moção apresentada na Assembleia Municipal de 
Santa Maria da Feira intitulada "Pela defesa do serviço público de 
educação do concelho de Santa Maria da Feira". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Email datado de 20/06/2016, remetido pelos Autarcas Social 
Democratas sobre "Requerimento ao Governo (Ministro da 
Educação) do GPPSD". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Email datado de 16/06/2016, remetido pela Associação 
NoMeiodoNada, sobre "Kastelo - Unidade de Cuidados Integrados 
Pediátrica". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Carta datada de 14/06/2016, remetida pela Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, sobre "Projeto Escolas 
Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões" - 5.ª Edição. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Carta datada de 16/06/2016, remetida pelo Grupo Folclórico 
Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, sobre "XII Feira do Vinho - 
agradecimento". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Carta datada de 16/06/2016, remetida pelo Grupo Folclórico 
Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, informando sobre o número 
de expositores presentes na XII Feira do Vinho. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra (INFORMAR 
CONTABILIDADE) 
 
7. Email datado de 23/06/2016, remetido por União das Mutualidades 
Portuguesas, sobre "Petição Nacional do Mutualismo". 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
8. Carta datada de 20/06/2016, remetida pelo Agrupamento de 
Escolas de Sátão sobre agradecimento referente à colaboração do 
Município de Sátão na recolha de Resíduos Elétricos e Eletrónicos. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
9. Email datado de 03/06/2016, remetido por Comunidade Pêgo do 
Urso, sobre ocupação de casas e terrenos em Vila Longa. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. Foi referido ainda 
que se houver algum problema em questões de Proteção Civil, o Município pode 
intervir, se esta situação apenas for do âmbito particular, os proprietários dos 
terrenos ocupados devem seguir as vias normais e legais. 
 
10. Email datado de 22/06/2016, remetido por MEPEC (Movimento de 
Escolas com Contrato de Associação), sobre a presença do Movimento 
na 8.ª Comissão de Educação e Ciência, na Assembleia da República. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
11. Proposta de apoio para a Prova de Orientação a realizar nos dias 8 
e 9 de outubro de 2016 no Santuário do Nosso Senhor dos Caminhos. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização da Prova de Orientação a 
realizar nos dias 8 e 9 de outubro de 2016 no Santuário do Nosso Senhor dos 
Caminhos e deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da mesma, bem 
como autorizar as despesas envolvidas com essa Prova, mencionadas no ofício 
com a Ref.ª COV 21-05jun, remetido pelo Clube de Orientação de Viseu-Natura. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
12. Homologação da deliberação do Júri do Prémio Literário "Cónego 
Albano Martins de Sousa". 
 
Depois de analisarem a deliberação do Júri do Prémio Literário "Cónego Albano 
Martins de Sousa", o Órgão Executivo, por unanimidade, homologou a mesma. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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13. Para adjudicação e aprovação: Hasta Pública n.º 1/2016 - 
Concessão de exploração do Bar existente na Praia Fluvial do Trabule; 
minuta de contrato. 
 
Depois de analisarem todo o processo referente à Hasta Pública n.º 1/2016 - 
Concessão de exploração do Bar existente na Praia Fluvial do Trabule e minuta de 
contrato, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar e aprovar os 
mesmos, ao concorrente Tiago Cerdeira Costa, pelo valor de 5.151,00€ (cinco mil 
cento e cinquenta e um euros), por ano. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
14. Alteração ao trânsito na estrada que liga a Estrada Municipal n.º 
1397 (Decermilo-Lamas) ao Sr. dos Caminhos, em Rãs, União das 
Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 
 
O Órgão Executivo decidiu por unanimidade que, para regular o trânsito na 
estrada que liga a Estrada Municipal n.º 1397 (Decermilo-Lamas) ao Sr. dos 
Caminhos, em Rãs, União das Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa e 
para facilitar a circulação dos veículos nos dois sentidos da via, por questões de 
segurança e devido ao enorme fluxo de trânsito na época balnear junto à Praia 
Fluvial do Trabule, é colocada a seguinte sinalização de trânsito:  

 - Linha amarela tracejada pintada nas duas bermas da via, desde o 
cruzamento da Quinta do Trabule até ao primeiro parque de 
estacionamento do Senhor dos Caminhos. 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Unidade Financeira 
 
15. 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. 
 
16. Atribuição de subsídio no valor de 550,00€ (quinhentos e 
cinquenta euros), ao Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa, no 
âmbito do Festival de Folclore 2016, a realizar no dia 10 de julho. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 550,00€ (quinhentos e cinquenta euros), ao Rancho Folclórico de São Miguel 
de Vila Boa, no âmbito do Festival de Folclore 2016, a realizar no dia 10 de julho. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
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Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
17. Atribuição de subsídio no valor de 687,50€ (seiscentos e oitenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos), ao Grupo Folclórico Cultural e 
Recreativo de Rio de Moinhos, no âmbito do XXX Festival de Folclore 
2016, a realizar no dia 30 de julho, bem como atribuição de 
lembranças aos grupos participantes. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 687,50€ (seiscentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), ao Grupo 
Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos, no âmbito do XXX Festival 
de Folclore 2016, a realizar no dia 30 de julho, bem como atribuição de 
lembranças aos grupos participantes. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
18. Adaptação e ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para 
instalações do Posto Territorial de Sátão - auto de medição n.º 26 - 
firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. - Ratificação. 
 
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a decisão do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal em pagar o auto de medição n.º 26 - firma Irmãos Ferreiras & 
Sousa, SA., referente à obra “adaptação e ampliação do Antigo Edifício do Centro 
de Saúde para instalações do Posto Territorial de Sátão”, no valor de 30.521,57€ 
(trinta mil quinhentos e vinte e um euros e cinquenta e sete cêntimos). 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
19. Aprovação do Relatório Preliminar da empreitada "Obras de 
adaptação do Antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do 
Centro de Saúde". 
 
Depois de analisarem o Relatório Preliminar da empreitada "Obras de adaptação 
do Antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do Centro de Saúde", o 
Órgão Executivo por unanimidade, deliberou aprovar o mesmo. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Unidade de Planeamento, Ordenamento e Ambiente 
 
20. Aprovação do projeto técnico de execução de ETAR de Sátão e do 
sistema de emissários de águas residuais. 
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Depois de analisarem o projeto técnico de execução de ETAR de Sátão e do 
sistema de emissários de águas residuais, o Órgão Executivo, por unanimidade, 
deliberou aprovar o mesmo. 
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 

16h30.  

E _____________________, Técnica Superior a redigiu. 
 
 
O PRESIDENTE 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 


