
1 
 

ACTA Nº. 15/2014  
DA REUNIÃO Ordinária  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 01-08-2014  
 
PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 
VEREADORES  Dra. Zélia Silva 
    Dr. Fernando Gomes 
    Dra. Catarina Almeida 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Faltaram por motivo justificado, os Vereadores Dr. Nuno Bártolo e Dra. 

Rosa Carvalho. 
 
 
 HORA DE INÍCIO: 9:30 horas 
 
A ata resultante da reunião anterior foi aprovada. 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

- O Sr. Presidente deu a conhecer à Câmara que o Sátão irá beneficiar de 

uma Loja do Cidadão, o que significa que o Município não perderá 

nenhum dos seus serviços públicos, antes pelo contrário, irá centralizar 

os serviços que dispõem (Finanças, Conservatória e Segurança Social) 

num só edifício, o que se traduz em ganhos de eficiência e eficácia, com 

possibilidade de criação de outros serviços que se demonstrem 

importantes para satisfazer as necessidades do concelho. 

O Sr. Presidente informou que o Edifício que servirá de Loja do Cidadão, 

será indicado pela autarquia e a haver requalificação do imóvel a mesma 

será financiada por verbas comunitárias. Esta informação foi comunicada 

em reunião realizada na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

(CIMVDL) e na qual estiveram presentes o Sr. Ministro Adjunto e do 

Desenvolvimento Regional – Dr. Poiares Maduro e o Sr. Secretário de 

Estado da Administração Local – Dr. António Leitão Amaro. 

 

- O Sr. Presidente informou que está a ser revista legislação relativa ao 

Programa de Estágios da Administração Local (PEPAL), a proposta de 
lei, prevê que em caso de igualdade classificativa entre candidatos se 

privilegie os jovens residentes no concelho.  
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- O Sr. Presidente informou que foi posto a concurso o alcatroamento 

das Ruas do Soito de Gulfar a Vila Longa, do Soito do Gulfar às Romãs e 

estrada de Vila Boa a Vila Boinha. 

 

- A Câmara concordou com a sugestão do Sr. Presidente em oferecer 

uma coroa de flores no caso de falecimento de trabalhadores da 

autarquia em situação de ativo ou aposentado/reformados. 

 

- O Sr. Vereador Paulo Santos informou a Câmara que não existe 

nenhuma preocupação relevante sobre a qualidade e a quantidade do 

abastecimento de água ao Concelho. Neste momento é prioritário limpar 

os drenos e os furos horizontais do Vouga, o que acontecerá no próximo 

mês de setembro e também colocar uma segunda conduta de 300, desde 

a estação de tratamento até à outra margem do Vouga-lado da serra do 

Facho. 
 

 
ORDEM DO DIA 

 
Órgãos da Autarquia 
 

1.Agrupamento de Escolas de Sátão: Pedido de parecer - oferta 
formativa 2013/2014 - novos cursos 

 
Presente ofício do Agrupamento de Escolas de Sátão com pedido de parecer 
para oferta formativa, a Câmara, por unanimidade deu o correspondente 
parecer positivo aos cursos profissionais de técnico de comércio e técnico de 
multimédia. 

 
2.Município de Penalva do Castelo: Celebração de Protocolo 
para Fornecimento de Água ao Município de Sátão. 
 

A Câmara, por unanimidade, concordou com o clausulado proposto no 
Protocolo, válido por 10 anos, que prevê as condições de continuidade do 
fornecimento de água para abastecimento público às povoações de 
Travancela, Sequeiros e parte da povoação de Ladário, a partir do 
reservatório de Vila Garcia do Município de Penalva do Castelo. 

 
3.Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e Conservação da 
Natureza: Licenciamento da prova de ciclismo integrada nas 
Festas e Feira Anual do Avelal- Edição 2014. 

 
A Câmara não vê inconveniente na realização da prova de ciclismo, devendo a 
organização do evento providenciar o respetivo licenciamento junto das 
autoridades competentes. 

 



3 
 

4.Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia de 
Mioma: Convite para presença no XX Festival de Folclore. 

 
O Sr. Presidente informou a vereação que este evento foi adiado, por motivo 
de falecimento de um dos seus colaboradores.  
 

5.Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga: donativo para o 
"Concurso Pecuário integrado nas Festas e Feira Anual de S. 
Bernardo/2014". 

 
A Câmara tomou conhecimento da aprovação pelo Conselho de 
Administração do Executivo do Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga, do 
donativo até 255,00€, para os três primeiros prémios da Raça Frísia a 
entregar aos vencedores do concurso pecuário em título.  

 
6.Fornecimento de Energia Térmica de Biomassa para as 
Piscinas Municipais. 

 
O Sr. Presidente informou a Câmara que pretende substituir o sistema de 
fornecimento de energia das piscinas municipais que atualmente é a gás para 
energia térmica produzida por biomassa. Referiu que consultou fornecedores 
deste tipo de energia e que inclusivamente efetuou uma visita à Santa Casa da 
Misericórdia em Guimarães, para observar o sistema em funcionamento. 
Salientou as diversas vantagens deste novo equipamento para produção de 
energia térmica destinada ao aquecimento da água da piscina, águas quentes 
sanitárias e ambiente, destacando de entre elas a redução dos custos/ano no 
consumo de energia em cerca de 30% face ao atual sistema, a redução 
substancial da emissão de CO2 e o facto de o Município não ter que suportar 
nenhuma despesa de investimento ou de assistência técnica dos 
equipamentos, ficando a seu cargo unicamente o custo relativo aos MWH 
consumidos.  
 
A Câmara concordou com as vantagens na mudança do atual sistema de 
fornecimento de energia a gás para energia térmica produzida por biomassa 
na piscina municipal, aguardando que os serviços técnicos procedam as 
diligências necessárias para à respetiva contratação pública.  
 
 

7.ANMP - Taxa de Ocupação de Subsolo 
 

A Câmara tomou conhecimento do teor da comunicação, endereçada pela 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre os parâmetros da 
aplicação e fixação da referida taxa.   
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8.Município de Carregal do Sal: Envio de Comunicação do Sr. 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a Reorganização 
dos Serviços de Finanças. 

 
A Câmara tomou conhecimento da comunicação em referência a qual aponta 
a nova “Estratégia para a reorganização dos Serviços de Atendimento da 
Administração Pública”, nomeadamente no que diz respeito à atividade de 
inspeção tributária que beneficiará da criação dos “condomínios do cidadão” 
e da vantagens que o “Espaço Cidadão” permite atingir, nomeadamente em 
ganhos de eficiência e poupança. 

 
   9. Turismo em Sátão - Recuperação de Casas. 

 
O Sr. Presidente enalteceu o facto de alguns investidores estarem a apostar na 
recuperação de casas de pedra existentes nos núcleos históricos das 
freguesias do concelho, realçando os benefícios arquitetónicos, ambientais e 
turísticos deste tipo de iniciativas, destacando o caso da recuperação de casas 
na freguesia do Avelal. 
No entanto todas as casas a recuperar deveram estar devidamente licenciadas 
para o efeito, nos termos legais em vigor, nomeadamente no que a esta 
matéria se refere o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 
10.Igor Andriiovych Skrinik: Prolongamento do Horário de 
Encerramento do "Look Lounge Bar" durante o mês de agosto – 
Ratificação. 
 

Por unanimidade, a Câmara ratificou a autorização concedida ao 
requerimento apresentado pelo munícipe acima identificado, para o 
prolongamento de horário de encerramento do referido 
estabelecimento até às 04:00 horas, durante o presente mês de 
agosto. 

 
11.Igor Andriiovych Skrinik: pedido de autorização para 
realização de Karaoke no "Look Lounge Bar" 

 
Por unanimidade, a Câmara ratificou a autorização concedida ao 
requerimento apresentado pelo munícipe acima identificado. 

 
12. Avaliação das Unidades Orgânicas Relativas ao SIADAP1- 
2013 – Ratificação. 
 
A Câmara, com a abstenção da Vereadora do Partido Socialista, Dra. 
Catarina Almeida, ratificou a avaliação efetuada pelo Sr. Presidente às 
Unidades Orgânicas que constituem os serviços municipais da 
autarquia, no âmbito do SIADAP1.  
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Subdivisão Financeira 
 
 

1 .Assembleia de Compartes Baldios de Ferreira de Aves: Pedido 
de Subsidio referente à ajuda prestada contra os incêndios 
florestais de 2013. 
 

Presente comunicação da Assembleia de Compartes Baldios de Ferreira de 
Aves a solicitar um subsídio no valor de 1.850,00€, para amenizar os custos 
referentes ao combate dos incêndios florestais, que deflagraram no verão do 
ano passado, nomeadamente os ocorridos em Ferreira de Aves e Vila Longa e 
nos quais a equipa SF 10-165 entreviu ativamente durante 7 dias. 

 
A Câmara, por unanimidade, concordou na atribuição do subsídio pelo valor 
requerido. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
 

2.Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos: 
XXVIII Festival de Folclore - Pedido de Subsídio. 

 
O Sr. Presidente apresentou proposta de atribuição de subsídio, no valor 
global de 687,50€, correspondente a 137,50€ por grupo que participou no 
XXVIII Festival de Folclore, organizado pelo Grupo Folclórico Cultural e 
Recreativo de Rio de Moinhos. 
 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  
 
 

3.Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem- Casal - 
Silvã de Cima: Pedido de subsídio para arranjo da cobertura do 
Bar da Esplanada. 

 
Presente ofício, da Comissão de Festas em título, a solicitar a concessão de 
subsídio para obras da cobertura do bar da esplanada que se encontra 
bastante degradado, devido à infiltração da água da chuva. 
O Sr. Presidente, tendo em conta o orçamento apresentado pela Comissão de 
Festas, propôs a atribuição de um subsídio de 800,00€. 
 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a atribuição do subsídio e com o 
valor proposto. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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4.Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e Conservação da 
Natureza - Pedido de Subsídio para a 33.ª edição da Prova de 
Ciclismo. 

 
Presente requerimento da Direção da Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e 
Conservação da Natureza, a solicitar apoio financeiro, para a 33.º edição da 
Prova de Ciclismo que se realiza no próximo dia 6 de setembro. 
 
A Câmara, por unanimidade e à semelhança do ano passado, deliberou 
atribuir um subsídio no valor de 500,00€. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
5.Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e Conservação da 
Natureza: Pedido de Subsídio para a Feira Anual e Concurso 
Pecuário. 
 

Presente requerimento da Direção da Liga dos Amigos das Feiras do Avelal e 
Conservação da Natureza, a solicitar apoio financeiro, para a Feira Anual e o 
Concurso Pecuário que se realizam no próximo dia 7 de setembro. 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no valor de 
2.125,00€, para o apoio destes eventos. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  
 

6. Fábrica da Igreja de Romãs – Subsídio para obras do Pavilhão 
no recinto do Sr. dos Caminhos. 
 

O Sr. Presidente apresentou proposta de atribuição de subsídio à Fábrica da 
Igreja de Romãs, no valor de 4.000,00€, para fazer face às despesas 
decorrentes das obras no Pavilhão do Recinto do Santuário do Nosso Senhor 
dos Caminhos. 

 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a atribuição do subsídio e o 
valor proposto. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
7.Juntas de Freguesia do Concelho – atribuição de subsídios. 
 

No âmbito de deliberação da Assembleia Municipal, tomada em reunião 
realizada no dia 26 de junho de 2014, relativa à atribuição de subsídios às 
juntas de Freguesia-al. j) do n.1 do art. 25º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, o Sr. 
Presidente propôs a atribuição dos seguintes montantes: 
 
Freguesia de Mioma………………………………………………2.697,00€ 
Freguesia de Rio de Moinhos………………………………...4.606,00€ 
Freguesia de Sátão………………………………………………..6.062,00€ 
Freguesia de São Miguel de Vila Boa………………………4.265,00€ 
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União das Freguesias de Águas Boas e Forles …………7.653,00€ 
 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a atribuição dos referidos 
subsídios. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
8. Clube Recreativo de Ferreira de Aves – atribuição de subsídio. 

 
O Sr. Presidente propôs a atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à 
coletividade acima referenciada, de forma a minorar as despesas que a 
mesma acarreta com obras de melhoramento realizadas no campo de jogos. 
 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a atribuição do subsídio e o 
valor proposto. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos.  
 

 
Divisão de Obras Municipais 
 
 

1.Empreitada: "Operação de Loteamento do Parque Empresarial 
de Sátão" - Auto de Medição n.º 1. 

 
Face ao parecer emitido pelos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar o pagamento do auto em epígrafe no total de 
88.005,31€ à Empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
2.Empreitada: "Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de 
Esgotos da Povoação de Soito de Golfar" Auto de Medição n.º 5 
referente a Águas. 
 

Face ao parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto em epígrafe no 
total de 13.542,61€ à Firma Construções Castanheira & Joaquim, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
3.Empreitada: " Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento 
de Águas Residuais em Afonsim" Auto de Medição n.º 8 referente 
a Esgotos 

Face ao parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto em epígrafe no 
total de 6.605,73€ à Firma Artur Abrantes, Lda. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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4.Empreitada: "Beneficiação da Estrada do Covelo à Ponte de 
Tábuas" - Liberação de Garantia Bancária. 

 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos e tendo 
em consideração que já foi feita a receção definitiva da obra, a 
Câmara, por unanimidade, autorizou a liberação da caução e 
respetivos reforços à firma VIADAIRE referente à empreitada em 
título. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
 
 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 18/07/2014 e 31/07/2014 

 
 Encerramento: E não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a 

reunião. 

 

 E eu ---------------------------------------------------------, Técnica Superior a redigi e 
subscrevi 
 
 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


