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ATA Nº. 12/2015  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 19-06-2015  
 

PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Paulo Santos 
VEREADORES  Zélia Silva 
    Rosa Carvalho 
    Fernando Gomes 

Silvério Ferreira 
Maria Madalena Silva 
Sandra Fonseca 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HORA DE INÍCIO: 09:30 horas 
 
Faltou o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão, por motivo de férias. 
O Sr. Vice-Presidente Paulo Santos presidiu à reunião da Câmara Municipal, tendo sido 
convocada a Sr.ª Vereadora Maria Madalena Nunes Silva, porque o elemento 
imediatamente a seguir, Nuno Almeida, também estava impossibilitado de estar 
presente.  
Faltou por motivo justificado a Sr.ª Vereadora Catarina Almeida, tendo sido substituída 
pela Sr.ª Vereadora Sandra Almeida Cravo Fonseca.  
 
Foi aprovada a ata resultante da reunião anterior, por unanimidade. 
O Sr. Vice-presidente Paulo Santos informa e convoca o Órgão Executivo para uma 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de Sátão, que se realizará no dia 
24/06/2015, às 18h00, na Câmara Municipal. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-presidente informa o Órgão Executivo que participou ontem numa reunião do 
Órgão de Gestão do GAL/ADD onde foi abordada a 2.ª fase do Portugal 2020. 
 
O Sr. Vereador Silvério Ferreira chama a atenção para os acessos às casas dos 
moradores na obra da Estrada do Cardal. Salienta que há um morador que não 
consegue ter acesso à sua habitação o que é inaceitável.  
 
O Sr. Vice-presidente Paulo Santos refere que irá verificar a situação apresentada pelo 
Sr. Vereador Silvério Ferreira, junto do Eng.º Luís. De seguida informa que foi colocado 
um depósito de água na localidade de Quintas de Santo António, na freguesia de 
Ferreira de Aves, que ainda não está em funcionamento, mas que este está para breve.  
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ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
 
1 Criação de infraestruturas de Portugal, SA., ofício n.º 150, datado 

de 01/06/2015. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
2. "Feira o melhor de Portugal em Bruxelas", email datado de 
04/06/2015, remetido pela ADD (Associação de Desenvolvimento do 
Dão). 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho refere que este ano, devido ao curto espaço de 
tempo que existe para a análise de uma possível participação do Município neste 
evento, é praticamente impossível tomar uma decisão positiva relativamente a 
este assunto. No entanto, refere que no futuro o Município de Sátão deve pensar 
em participar nesta iniciativa em conjunto com a ADD com vista à promoção dos 
produtos típicos da região. 
 
O Sr. Vice-presidente Paulo Santos concorda com a Sr.ª Vereadora Rosa 
Carvalho. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
3. Colocação de sinalização vertical na freguesia de Sátão. 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho refere que os sinais de trânsito continuam a ser 
colocados sem primeiramente serem aprovados em sede de reunião de Câmara 
Municipal. Pergunta qual foi a urgência que levou à colocação destes sinais de 
trânsito. Esta opinião é também manifestada pelo Sr. Vereador Silvério Ferreira.  
 
O Sr. Vice-presidente Paulo Santos refere que a Guarda Nacional Republicana é 
sempre ouvida quanto à colocação de sinalização de trânsito no concelho de 
Sátão. Salienta ainda que no local em análise já ocorreram vários acidentes. 
 
A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho refere que primeiro se deveria realizar um 
estudo e um levantamento exaustivo das necessidades de sinalização no concelho 
de Sátão e depois dever-se-ia convocar a Comissão de Trânsito para dar o seu 
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parecer. A Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho recomenda que no futuro os assuntos 
devem ser debatidos previamente na Comissão de Trânsito. 
 
O Sr. Vereador Silvério Ferreira concorda com a Sr.ª Vereadora Rosa Carvalho, 
salvaguardando sempre as situações urgentes. 
 
De seguida foi analisada a informação dos Serviços Técnicos: 
 
“Após exposição e análise de algumas situações relacionadas com sinalização 
na Freguesia de Sátão, e de forma a ultrapassar constrangimentos provocados 
pela sua falta, serão colocados os seguintes sinais na respetiva zona: 
 
–Largo da Cruz da Portela - Muxós / Sátão: 
Colocação de um sinal de obrigação de contornar placa ou obstáculo (sentido 
descendente) e colocação de um sinal de sentido proibido (sentido ascendente).” 
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a colocação da 
sinalização de trânsito acima referida. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
4. Concurso Pecuário Integrado nas Festas de São Bernardo. 
 
Foram presentes a Lista de Prémios e o Regulamento referentes ao assunto em 
título. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar os referidos 
documentos. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
5. Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e 
Sátão de fins específicos - revogação parcial - aprovação dos estatutos. 
 
Foi analisada a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datada de 09 de 
junho de 2015, que a seguir se transcreve:  
 

“PROPOSTA 
ASSOCIAÇÕES – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DE AGUIAR DA BEIRA, 
PENALVA DO CASTELO E SÁTÃO DE FINS ESPECÍFICOS –APROVAÇÃO 

DE ESTATUTOS 
 
Considerando que, em treze de maio de dois mil e doze foi celebrado um Acordo 
Constitutivo de Agrupamento entre os Municípios de Aguiar da Beira, Penalva 
do Castelo e Sátão (que foi objeto de Acordo Adicional), que tinha como objeto a 
construção de um Canil Intermunicipal que serviria os referidos Municípios. 
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Considerando que, por deliberação do executivo de 16 de agosto de 2013 foi 
aprovado a adesão e aprovados os Estatutos, os quais foram objeto de 
homologação/aprovação por parte da Assembleia Municipal. 
Considerando, a não formalização da Associação dos Municípios de Aguiar da 
Beira, Penalva do Castelo e Sátão. E, 
Considerando, entretanto, as diversas alterações legislativas ocorridas, 
nomeadamente, a Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro e a Lei N.º 35/2014, de 20 
de junho. 
Assim, proponho que a Camara Municipal delibere: 

1. --- Revogar, parcialmente, nos termos do n.º 1 do artigo 165.º do Código de 
Processo Administrativo, a deliberação do executivo de 16 de agosto de 
2013, no que respeita à aprovação dos Estatutos, bem como solicitar a 
revogação à Assembleia Municipal. 

2. -- Aprovar a proposta dos respetivos estatutos, em anexo, nos termos do 
disposto no n.º 1, do artigo 108.º da Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, 
em conjugação com o disposto na alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º da 
citada Lei. 

3. -- Solicitar à Assembleia Municipal que delibere aprovar os respetivos 
Estatutos, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 108.º da Lei N.º 
75/2013, de 12 de setembro.” 

 
A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar o referido documento. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
6. XX Prova de Cicloturismo de médio percurso - "No Rumo do 
caminho certo" Tarouca/ Sátão/ Tarouca - pedido de emissão de 
parecer. 
 
A Câmara Municipal analisou o ofício n.º 981/2015, datado de 17/06/2015, 
remetido pela Câmara Municipal de Tarouca, sobre o assunto supra, bem como o 
percurso e o Regulamento da Prova e decidiu unanimemente emitir um parecer 
favorável quanto à realização da mesma. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Unidade Financeira 
 
7. 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. 
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8. Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00€ (nove mil euros) à 
Associação Desportiva de Sátão. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 9.000,00€ (nove mil euros) à Associação Desportiva de Sátão, para a 
continuação da prática desportiva desta Associação. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
9. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00€ (seis mil euros) ao 
Clube Recreativo de Ferreira de Aves. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de um subsídio no 
valor de 6.000,00€ (seis mil euros), ao Clube Recreativo de Ferreira de Aves, 
para a continuação da prática desportiva desta Associação. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
10. Empreitada Praia Fluvial do Trabulo. 
 
Foi analisada a seguinte informação dos serviços técnicos:  
 
“Omissões no caderno de encargos e orçamento/medições detetadas e 
necessárias para o funcionamento do complexo: 
. Não existe rede pública de abastecimento de água no local, devido a este fato 
será necessário a abertura de um furo. 
. Não está prevista a aplicação de caldeira e esquentador para aquecimento de 
águas, bem como o tanque de compensação. 
. Somente está previsto na zona do bar a colocação de bancada para Bar, 
construída á base de madeira de pinho, tampo executado em “Silestone Branco” 
com 3cm de espessura, ou equivalente, incluindo vitrine embutida á face, e não 
mais qualquer outro tipo de mobiliário. 
. Não está prevista a execução de uma churrasqueira, apenas está a Pérgula as 
mesas de merenda.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto e emitiu uma chamada de 

atenção para esta situação que devia ter sido devidamente acautelada. 
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E não havendo mais nada a tratar, foi suspensa a reunião às 10h45 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 VICE-PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ADENDA À ATA Nº. 12/2015  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 

Não houve inscrições do público para intervir nesta reunião. 
 
 

 


