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ATA Nº. 15/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 15-07-2016  
 

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 da reunião anterior, por unanimidade. O Sr. Vereador Silvério dos 
Santos Ferreira não participou na votação, por não ter estado presente na referida 
reunião.  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Órgão Executivo aprovou por unanimidade um Voto de Pesar, no seguimento do 
terrível massacre ocorrido no passado dia 14 de julho de 2016, em Nice, França. 
Manifestaram o seu profundo pesar por todos estes tristes acontecimentos e 
expressaram a total solidariedade para com os familiares das vítimas. Foi decidido por 
unanimidade dar conhecimento deste Voto de Pesar a Maire Françoise Marhuenda, 
Mairie de Les Ulis e a Maire Christian Laine, Mairie de Lescar, vilas de França com as 
quais Sátão está geminado.  
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho chamou a atenção para o facto do som existente na 
Casa da Cultura de Sátão ter falhas constantes. Esta situação tem-se verificado nas 
palestras que lá têm ocorrido.  
O Sr. Presidente da Câmara Municipal refere que as falhas existentes devem-se ao 
facto dos órgãos de comunicação social presentes nessas palestras quererem ligar 
diretamente os seus aparelhos ao aparelho de som da Casa da Cultura. Isso tem feito 
com que as falhas de som se verifiquem. No entanto, refere que essa situação não 
voltará a acontecer, porque já não é permitido fazer essa ligação. 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho pergunta se existe a possibilidade do Cineteatro 
Municipal adquirir microfones de lapela, pois estes são muito úteis nas diversas 
apresentações que se realizam nesse espaço. 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal solicita à Sr.ª Vereadora Zélia Silva para 
averiguar a possibilidade em se adquirir este tipo de microfones de modo a que as 
apresentações que decorrem no Cineteatro Municipal sejam realizadas com mais 
qualidade de som. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1.Email datado de 01/07/2016, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "Intervenção dos Verdes no Debate sobre o Regime 
para a reposição das Freguesias". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Email datado de 29/06/2016, remetido pela Câmara Municipal de 
Viseu, sobre a nota de imprensa "Oito municípios associam-se hoje 
em Viseu para defender viabilização da barragem da Maeira". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Email datado de 28/06/2016, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "Recolha, tratamento e transporte de resíduos 
hospitalares na prestação de serviços domiciliários, na ACES Dão-
Lafões. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Email datado de 27/06/2016, remetido pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "Dificuldade de acesso a comunicações móveis, 
sobretudo nas áreas montanhosas do distrito de Viseu - Pergunta ao 
Governo. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
5. Carta com data de entrada de 05/07/2016, remetida pelo Grupo 
Desportivo de São Miguel de Vila Boa, sobre o convite para 
inauguração dos balneários e almoço convívio, no dia 24/07/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
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6. Carta datada de 30/06/2016, remetida pelo Centro Cultural e Social 
de Lages, solicitando apoio para atividades. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente informar que a Câmara Municipal não financia especificamente 
atividades das Associações. 
 
7. Pedido de prolongamento do horário de funcionamento do Look 
Lounge Bar, sito na Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira, n.º 148, 
Sátão, por parte do seu proprietário Igor Andriiovych Skrinik. 
 
No seguimento do pedido de prolongamento do horário de funcionamento 
durante o mês de agosto de 2016, até às 04h00, do Look Lounge Bar, sito na Rua 
Dr. Hilário de Almeida Pereira, n.º 148, Sátão, por parte do seu proprietário Igor 
Andriiovych Skrinik, o Executivo Municipal deliberou unanimemente deferir o 
mesmo. No entanto, esta deliberação será revogada caso seja apresentada 
qualquer reclamação. Será dado conhecimento desta deliberação ao Sr. 
Comandante da Guarda Nacional Republicana, do Posto Territorial de Sátão.  
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
8. Email datado de 28/06/2016, remetido pela Confederação Nacional 
dos Organismos de Deficientes, sobre "Pedido de apoio 12.º 
Congresso Nacional de Deficientes". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente informar que a Câmara Municipal, neste momento, não tem 
disponibilidade económica para apoiar o 12º Congresso Nacional de Deficientes. 
 
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. Atribuição de subsídio no valor de 2.125,00€ (dois mil cento e 
vinte e cinco euros), ao Grupo Desportivo de São Miguel de Vila Boa, 
para a Feira Anual a realizar no dia 08/08/2016. 
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O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 2.125,00€ (dois mil cento e vinte e cinco euros), ao Grupo Desportivo de São 
Miguel de Vila Boa, para a Feira Anual a realizar no dia 08/08/2016. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
11. Atribuição de subsídio no valor de 2.125,00€ (dois mil cento e 
vinte e cinco euros), à Associação Recreativa Cultural e de Ação Social 
de Lamas de Ferreira de Aves, para a Feira Anual com concurso de 
gado bovino, a realizar no dia 06/08/2016. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 2.125,00€ (dois mil cento e vinte e cinco euros), à Associação Recreativa 
Cultural e de Ação Social de Lamas de Ferreira de Aves, para a Feira Anual com 
concurso de gado bovino, a realizar no dia 06/08/2016. 
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 1.700,00€ (mil e setecentos 
euros), ao Clube Recreativo de Ferreira de Aves, para pagamento da 
eletricidade do campo de futebol. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 1.700,00€ (mil e setecentos euros), ao Clube Recreativo de Ferreira de Aves, 
para pagamento da eletricidade do campo de futebol. 
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. 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
13. "Loteamento sito ao Picadeiro - Vila de Sátão - Alteração", 
Processo n.º 03/1995 - Alvará n.º 1/1998, Req. João dos Santos 
Cardoso. 
 
O Órgão Executivo analisou o pedido de alteração do Loteamento sito ao 
Picadeiro - Vila de Sátão - Alteração", Processo n.º 03/1995 - Alvará n.º 1/1998, 
do requerente João dos Santos Cardoso e decidiu por unanimidade autorizar a 
respetiva alteração. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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Divisão de Obras Municipais 
 
14. Aprovação do Relatório Final da Empreitada "Obras de Adaptação 
do Antigo Jardim de Infância de Lamas para Extensão do Centro de 
Saúde". 
 
Depois de analisar o assunto supra, o Órgão Executivo, por unanimidade, 
aprovou o Relatório Final da Empreitada "Obras de Adaptação do Antigo Jardim 
de Infância de Lamas para Extensão do Centro de Saúde". 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
15. Aprovação da Minuta do Contrato relacionado com o Concurso 
Público CP-02/2016 para execução da empreitada "Obras de 
Adaptação do Antigo Jardim de Infância de Lamas para Extensão do 
Centro de Saúde". 
 
Depois de analisar o assunto supra, o Órgão Executivo, por unanimidade, 
aprovou a Minuta do Contrato relacionado com o Concurso Público CP-02/2016 
para execução da empreitada "Obras de Adaptação do Antigo Jardim de Infância 
de Lamas para Extensão do Centro de Saúde". 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 11h00 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. 15/2016  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
 


