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ATA Nº. 20/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 07-10-2016  
 

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

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

HORA DE INÍCIO: 14:30 horas 
 

Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior por unanimidade. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho apresentou uma reclamação relativamente aos 
transportes escolares na localidade de Pedrosas. Salientou que os pais e encarregados 
de educação questionam o facto de o transporte ser cedo, mas mais grave é o 
motorista do transporte sair da localidade antes do horário estipulado. Questionou 
também a segurança nos autocarros, porque ainda as crianças não se sentaram 
devidamente e o autocarro já se encontra a circular, colocando em perigo as crianças. 
Salientou que se deve averiguar a veracidade dos factos e atuar em conformidade. 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que realmente recebeu um email dos 
pais e encarregados de educação da escola de Pedrosas onde é referido que o 
motorista do autocarro sai da localidade dois ou três minutos antes do horário 
estipulado. Perante esta situação informou que já reuniu com a Sr.ª Vereadora da 
Educação e com a Dr.ª Lígia, dizendo que foram dadas ordens ao referido motorista 
para cumprir o horário de saída da localidade. Quanto à segurança nos autocarros, no 
email essa situação não é apontada, mas vai alertar para o cumprimento das normas 
de segurança. A Câmara Municipal está a aguardar a chegada de uma nova carrinha 
que irá contribuir para que a entrega dos alunos seja mais rápida e eficaz. Informou 
ainda que teve uma reunião com os pais e encarregados de educação da escola de 
Pedrosas onde estes assuntos foram abordados e esclarecidos.  
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
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1. Email datado de 21/09/2016, remetido pela Associação de 
Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, sobre a posição 
da AECOPS sobre o agravamento dos impostos sobre o património. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. Carta datada de 12/09/2016, remetida pela Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, sobre o Peditório que irá decorrer de 29/10/2016 a 
01/11/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Carta datada de 24/08/2016, remetida pela Câmara Municipal de 
Les Ulis (França), agradecendo o voto de pesar da Câmara Municipal 
de Sátão endereçado à Câmara Municipal de Nice, aquando o terrível 
massacre ocorrido no dia 14/07/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Email datado de 16/09/2016, remetido pelo Grupo Parlamentar do 
PCP, sobre a Discussão em Comissão do Projeto de Lei n.º 
231/XIII/1.ª (PCP) - Reposição de Freguesias. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Carta enviada pela Direção-Geral do Património Cultural sobre a 
classificação como monumento de interesse público (MIP) do Solar 
dos Olivas, ou Casa Grande de Casfreires, incluindo o edifício 
principal, o edifício anexo a este e o terreiro, no Largo da Igreja, 
Casfreires, freguesia de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, distrito 
de Viseu, e fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP). 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. Foi também 
deliberado unanimemente dar conhecimento à Divisão de Serviços Urbanos do 
Município de Sátão, bem como colocar na página da Internet do Município, para 
divulgação. 
 
6. Carta enviada pela Direção-Geral do Património Cultural sobre a 
classificação como conjunto de interesse público (CIP) constituído 
pelo Santuário do Senhor Santo Cristo da Fraga, ruínas do antigo 
convento, conduta de água e Casa de Romagem, em Fraga, freguesia 
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de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, distrito de Viseu, e fixação da 
respetiva zona especial de proteção (ZEP). 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. Foi também 
deliberado unanimemente dar conhecimento à Divisão de Serviços Urbanos do 
Município de Sátão, bem como colocar na página da Internet do Município, para 
divulgação. 
 
7. Email datado de 26/09/2016, remetido pela Comissão Nacional de 
Eleições, sobre "Propaganda nas assembleias de voto e suas 
imediações". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
8. Pedido de ajuda financeira por parte da Casa do Povo de Sátão, 
para as obras de adaptação, na sede da Casa do Povo, com o objetivo 
de instalar o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social - 
SAAS, no âmbito da Rede Local de Intervenção Social. 
 
O pedido de ajuda financeira por parte da Casa do Povo de Sátão, para as obras 
de adaptação, na sede da Casa do Povo, com o objetivo de instalar o Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS, no âmbito da Rede Local de 
Intervenção Social foi devidamente analisado pelo Órgão Executivo. Foi decidido 
unanimemente atribuir o montante de 3.000,00€ (três mil euros), que será 
presente à próxima reunião de Câmara Municipal. 
 
9. Ofício n.º 1/2016, datado de 26/09/2016, remetido pela Associação 
Cultural e Recreativa de Contige, sobre "atribuição de subsídio para 
aquisição de material para a tuna". 
 
O ofício n.º 1/2016, datado de 26/09/2016, remetido pela Associação Cultural e 
Recreativa de Contige, sobre "atribuição de subsídio para aquisição de material 
para a tuna" foi devidamente analisado pelo Órgão Executivo. Foi decidido 
unanimemente atribuir o montante de 600,00€ (seiscentos euros) à Associação 
Cultural e Recreativa de Contige, para a Contituna, que será presente à próxima 
reunião de Câmara Municipal. 
 
10. Email datado de 28/09/2016, remetido pela Associação Nacional 
de Cuidado e Saúde - ANCS, sobre "Candidatura - Projeto 10 Mil Vidas 
- Sátão". 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente endereçar a resposta a este email referindo que este serviço já 
existe no Município de Sátão e que a Câmara Municipal apoia diretamente as 
instituições do Concelho. 
 
Unidade Financeira 
 
11. 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. 
 
12. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros), ao 
Conselho Diretivo de Baldios das Povoações de Mioma, Meã, Afonsim, 
Fontainhas e Quintas do Monte, pela colaboração para com o 
Município de Sátão na limpeza de terrenos e prevenção de fogos 
florestais. 
 
No seguimento da reunião do Órgão Executivo realizada no dia 19 de agosto do 
corrente ano, o Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de 
subsídio no valor 1.000,00€ (mil euros), ao Conselho Diretivo de Baldios das 
Povoações de Mioma, Meã, Afonsim, Fontainhas e Quintas do Monte, pela 
colaboração para com o Município de Sátão na limpeza de terrenos e prevenção 
de fogos florestais. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
13. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros), à 
Assembleia de Compartes Baldios de Ferreira de Aves, pela 
colaboração para com o Município de Sátão na limpeza de terrenos e 
prevenção de fogos florestais. 
 
No seguimento da reunião do Órgão Executivo realizada no dia 19 de agosto do 
corrente ano, o Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de 
subsídio no valor 1.000,00€ (mil euros), à Assembleia de Compartes Baldios de 
Ferreira de Aves, pela colaboração para com o Município de Sátão na limpeza de 
terrenos e prevenção de fogos florestais. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
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Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
14. Atribuição de subsídio no valor de 550,00€ quinhentos e 
cinquenta euros), à Fábrica da Igreja de Mioma, para as obras de 
restauro de pintura exterior da capela de Santa Eufémia, em Lages, 
assim como os muros da área envolvente da mesma. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 550,00€ quinhentos e cinquenta euros), à Fábrica da Igreja de Mioma, para as 
obras de restauro de pintura exterior da capela de Santa Eufémia, em Lages, 
assim como os muros da área envolvente da mesma. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
15. Atribuição de indemnização no valor de 2.000,00€ (dois mil 
euros), ao Sr. Jorge Manuel Lopes do Amaral, relativamente ao 
incidente na sua habitação. 
 
No seguimento da reunião do Órgão Executivo realizada no dia 16 de setembro 
do corrente ano, foi proposta a atribuição de indemnização no valor de 
2.000,00€ (dois mil euros), ao Sr. Jorge Manuel Lopes do Amaral, relativamente 
ao incidente na sua habitação.  
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
16. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), às 
camadas jovens da Associação Desportiva de Sátão, dado o aumento 
do número das mesmas. 
 
No seguimento da reunião do Órgão Executivo realizada no dia 16 de setembro 
do corrente ano, foi proposta a atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ 
(cinco mil euros), às camadas jovens da Associação Desportiva de Sátão, dado o 
aumento do número das mesmas. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
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Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
17. Autorização para atribuição de subsídios aos alunos das escolas do 
1.º Ciclo e jardins-de-infância, conforme proposta da Sr.ª Vereadora 
dos Pelouros da Educação, Cultura e Desporto Dr.ª Zélia Silva. 
 
A Sr.ª Vereadora Zélia Silva apresentou a seguinte proposta:  
“1ª – Tendo como objetivo o bom funcionamento das escolas do 1º Ciclo e 
Jardins-de-infância, esta Câmara Municipal todos os anos tem atribuído um 
subsídio. 
 Assim, proponho que para o ano letivo de 2016/2017 seja atribuído o subsídio 
de 12,00€ por aluno, sendo que estão matriculados 548 alunos nos Jardins-de-
infância e Escolas do 1º ciclo, dando um total de 6.576,00€ (seis mil quinhentos 
e setenta e seis euros). 
2ª - Subsídio para transporte aos alunos das escolas e Jardins de Infância do 
Concelho. 
Relativamente a este assunto propõe-se: 
a) Comparticipar com um valor de 30% do custo do transporte de uma visita de 
estudo devidamente organizada aos alunos de todas as escolas do Concelho.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
18. Empreitada "Pavimentação da estrada intermunicipal Vila Boa, 
Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldeia Nova à Madalena (limite do 
concelho)" - libertação de caução/ garantia bancária ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de agosto - Firma Montalvia 
Construtora, SA. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação de caução/ garantia bancária 
de 15% do valor da caução total prestada, de acordo com a alínea d) do n.º 2, do 
artigo n.º 3, do Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, da Empreitada 
"Pavimentação da estrada intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, 
Carrasqueira, Aldeia Nova à Madalena (limite do concelho)"- Firma Montalvia 
Construtora, SA. 



 

 
 

 

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

 

7 

 

Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
19. Concurso Público "Remodelação - Adaptação e Ampliação do 
Edifício da GNR para a Loja do Cidadão de Sátão". 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta que a seguir se 
transcreve: 
PROPOSTA 
Considerando a necessidade de proceder à execução da Empreitada: 
”Remodelação/Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja 
do Cidadão de Sátão“: 
O preço base constante do Projecto de Execução é de 694.894,28 € (Seiscentos e 
noventa e quatro mil oitocentos e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos) 
acrescido de IVA. 
Face ao referido preço base, a escolha do procedimento para formação de 
contrato em regime de empreitada de obra pública recairá na modalidade de 
Concurso Público de harmonia com o disposto no art.º 19.º, alínea b), do Código 
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro. 
Conforme previsto no art.º 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, mantido em vigor pela alínea f), n.º 1, do art.º 14.º, do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29 de Janeiro Públicos é competência desta Câmara Municipal a 
decisão de contratar e autorização de despesa.  
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 36.º do Código 
dos Contratos, tenho a honra de propor à Câmara Municipal de Sátão o seguinte: 
1) A aprovação do Projeto de execução de Remodelação/Adaptação e Ampliação 
do Edifício da GNR para Loja do Cidadão de Sátão“  
2) A autorização de contratação da execução da referida obra e da respectiva 
despesa, sendo a escolha do procedimento para formação de contrato na 
modalidade de Concurso Público; 
3) A aprovação do respectivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, 
nos termos e para os efeitos do artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos; 
4) A aprovação da constituição do seguinte Júri do Procedimento, nos termos e 
para os efeitos dos artigos 67.º a 69.º do CCP: 
Presidente: Carlos Manuel Pina Lopes da Costa, Técnico Superior da Divisão de 
Obras Municipais do Município de Sátão; 
1º Vogal Efetivo: Carla Maria De Sousa Albuquerque, Técnica Superior do 
Município de Sátão que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
2º Vogal Efetivo: Cristela Pereira Costa Almeida, Técnica Superior do Município 
de Sátão. 
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Vogais suplentes: Carlos Almeida Gonçalves, Chefe de Divisão da DUSU – 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos do Município de Sátão, e Helena Leal, 
Jurista do Município de Sátão. 
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta acima 
descrita. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos. 
A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 
 
Unidade de Educação, Ação Social e Juventude 
 
20. Pedido de apoio para habitação pela requerente Sr.ª Zulmira 
Triana Augusto, residente na Quinta do Monte, Mioma. 
 
O Órgão Executivo analisou o pedido de apoio para habitação pela requerente 
Sr.ª Zulmira Triana Augusto, residente na Quinta do Monte, Mioma e decidiu 
unanimemente atribuir o montante de 50,00€ (cinquenta euros) que será 
presente à próxima reunião do Órgão Executivo. 
 
21. Pedido de apoio social pelo requerente Sr. João Luís de Almeida, 
residente em Casal de Cima, Rua das Alminhas, Rio de Moinhos. 
 
O Órgão Executivo analisou o pedido de apoio social pelo requerente Sr. João 
Luís de Almeida, residente em Casal de Cima, Rua das Alminhas, Rio de 
Moinhos. Atendendo à situação específica, foi proposto que a mesma seja 
novamente analisada nos termos do n. 5, do artigo 18.º, Capítulo IV, do 
Regulamento de Ação Social para a Melhoria das Condições de Vida das Famílias. 
Assim, o processo em causa é devolvido à Unidade de Educação, Ação Social e 
Juventude para ser novamente analisado. 
 
Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião às 

16h30.  

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

 
 


