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ATA Nº. 12/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 03-06-2016  
 

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

Silvério Ferreira 
Sandra Fonseca 

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

HORA DE INÍCIO: 14:30 horas 
 

Faltou a Sr.ª Vereadora Rosa Maria Albuquerque Carvalho tendo sido substituído pela 
Sr.ª Vereadora Sandra Almeida Cravo Fonseca. 
 
Foi aprovada a ata da reunião anterior, por unanimidade. O Sr. Vereador Silvério 
Ferreira não participou na votação, por não ter estado presente na referida reunião.  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Sr. Vice-Presidente, Paulo Santos, informa que o muro das Donárias em Contige foi 
uma obra realizada por administração direta e já está concluída. Iniciaram as obras do 
Parque Infantil em Vila Rosa. Informa ainda que a maquinaria da Câmara Municipal 
está em ação na limpeza das ruas e bermas do Concelho, havendo muito trabalho a 
realizar.  
 
O Sr. Vereador Silvério Ferreira pergunta se o fontanário de Vila Rosa, assim como os 
restantes existentes pelo Concelho têm a água controlada. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal informa que nenhum fontanário tem a água 
controlada pela Câmara Municipal. Esta apenas controla a água da rede pública. Diz 
ainda que algumas freguesias controlam as águas dos fontanários. 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento 
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1. Documentos enviados pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sátão, através do ofício n.º 89/16, datado de 
16/05/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e salientou o bom 
trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Sátão. 
 
2. Email remetido em 17/05/2016, pela FENPROF (Federação 
Nacional dos Professores) sobre "Apelo a tomada de posição em 
defesa da Escola Pública". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Agradecimento da Junta de Freguesia de Sátão relativamente à 
comemoração dos 905 anos de atribuição do Foral de Sátão. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
4. Email remetido em 18/05/2016, pelo Grupo Parlamentar do PCP, 
sobre "Pergunta ao Governo sobre as consequências da aplicação da 
Lei 68/2014, de 29 de agosto e da Portaria n.º 311/2015, de 28 de 
setembro. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
5. Email remetido em 19/05/2016, pelo Movimento de Escolas 
Privadas com Ensino Público Contratualizado, sobre "a conferência 
de imprensa realizada no dia 18/05/2016 em Lodermão". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
6. Email remetido em 23/05/2016, 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. 
 
7. Email remetido em 27/05/2016, pela ANMP (Associação Nacional 
de Municípios Portugueses), sobre "Grupo Técnico para a definição 
de critérios para a avaliação da reorganização do território das 
freguesias". 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
8. Email remetido em 27/05/2016, pela ANMP (Associação Nacional 
de Municípios Portugueses), sobre "41.º Curso de Defesa Nacional 
2016/2017 (CDN16/17) - Candidatura Institucional. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
9. Email remetido em 28/05/2016, pelo Movimento de Escolas 
MEPEC, sobre "Decisão de validação do Tribunal de Contas dos 
Contratos de Associação entre os anos 2015 e 2018". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
10. Email remetido em 30/05/2016, pelo Grupo Parlamentar Os 
Verdes, sobre "instalação de central de biomassa florestal - Mundão - 
Viseu - Pergunta ao Governo". 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
Órgãos da Autarquia 
 
11. Convite do Grupo ZAATAM (Grupo de Recolha e Divulgação de 
Música Popular de Sátão), para o XIII Encontro de Música Popular de 
Sátão, no dia 04/06/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
12. Carta enviada pela Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, 
sobre o Dia Internacional para a Consciencialização da Esclerose 
Tuberosa - pedido de apoio. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente questionar a Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal sobre 
o número de doentes oriundos do distrito de Viseu, que pertencem a essa 
Associação. 
 
13. Ofício datado de 19/04/2016, remetido pela Associação 
NoMeioDoNada, sobre "Kastelo - A primeira Unidade Pediátrica de 
Cuidados Continuados e Paliativos". 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e decidiu 
unanimemente solicitar à Associação NoMeioDoNada mais informações sobre o 
projeto "Kastelo - A primeira Unidade Pediátrica de Cuidados Continuados e 
Paliativos" e perguntar se este projeto já foi alvo de alguma comparticipação 
estatal. 
 
14. Autorização para pagamento das despesas de transporte em táxi 
dos utentes de Vila Nova de Paiva (das freguesias de Touro, Pendilhe 
e Vila Cova à Coelheira), que se desloquem ao Tribunal de Sátão, para 
tratar qualquer diligência. 
 
Foi apresentada a seguinte proposta por parte do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 31 de maio de 2016, que a seguir se transcreve:  
“PROPOSTA - COMPROMISSO 
No âmbito da Organização Judiciária 2012-2013 estava proposto o 
encerramento do Tribunal Judicial da Comarca de Sátão. 
Depois de várias diligências no sentido de impedir o encerramento do Tribunal, 
nomeadamente, reuniões com o Chefe de Gabinete da Senhora Ministra da 
Justiça, manifestação junto do Ministério da Justiça., a manifestação de 
aceitação por parte do Senhor Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva 
fazer parte do Tribunal de Satão, o Tribunal Judicial de Sátão acabou por não 
encerrar e passar a Instância Local – secção de competência genérica. 
A sua área de intervenção ampliou, passando os concelhos de Vila Nova de 
Paiva e Penalva do Castelo a pertencer à circunscrição de Sátão. 
E, considerando e querendo honrar o compromisso feito perante o Ministério da 
Justiça, PROPONHO que: Aos utentes de Vila Nova de Paiva (freguesias de 
Touro, Pendilhe e Vila Cova à Coelheira) que se dirijam ao Tribunal de Sátão a 
título oficial e utilizando o transporte - táxis, seja pago a despesa, mediante a 
apresentação do comprovativo do montante da despesa e documento a atestar 
a sua presença no Tribunal ao prestador de serviço.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta e 
pagamento das respetivas despesas. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
15. Autorização para a concessão de exploração do bar existente na 
Praia Fluvial do Trabule em hasta pública. 
 
Foi apresentada a seguinte proposta por parte do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, que a seguir se transcreve:  
“PROPOSTA – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR EXISTENTE NA 
PRAIA FLUVIAL DO TRABULE EM HASTA PÚBLICA 
CONSIDERANDO QUE: 
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 --- O Município de Sátão é proprietário do Bar existente na Praia do 
Trabule. 

 --- A Praia do Trabule foi requalificada, abrindo a sua época balnear 
durante o mês de junho de 2016. 

 --- Pretendendo a Autarquia oferecer aos banhistas um serviço de Bar e 
rentabilizar os recursos ai gastos. 

PROPONHO, que a sua Concessão por recurso a Hasta Pública, estabelecendo-
se o valor base de licitação em € 3200,00 (três mil e duzentos euros) o qual 
corresponde ao período da Concessão de Exploração por um ano. 
Aprovar o regulamento do procedimento da Hasta Pública para a Concessão da 
Exploração do Bar existente na Praia do Trabule. 
Que a Comissão do ato público seja constituída por cinco elementos, um 
Presidente e dois vogais efetivos, respetivamente, a Técnica Superior Helena 
Leal, Técnica Superior Carla Cabral e Técnico Superior Domingos Rodrigues e 
dois suplentes a Técnica Superior Cristela Almeida e a Assistente Técnica Maria 
da Paixão Rocha.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta e autorizou 
a concessão de exploração do bar existente na Praia Fluvial do Trabule em hasta 
pública. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
16. Pedido de cedência da Rua 25 de Abril, no dia 18/06/2016, por 
parte da Casa do Povo de Sátão - Festa de Final de Ano do Centro 
A.T.L.. 
 
Foi analisado o pedido de cedência da Rua 25 de Abril, no troço entre a Rua 
Ferreira Lapa e a Praça Paulo VI, no dia 18/06/2016, por parte da Casa do Povo 
de Sátão, para a realização da Festa de Final de Ano do Centro A.T.L. das 13h00 
às 21h00. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, deferiu o pedido supra e decidiu 
igualmente dar conhecimento à Guarda Nacional Republicana. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
17. Convite da Associação Portuguesa de Lescar, para a festa anual 
nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra e autorizou 
unanimemente o pagamento das despesas inerentes à deslocação de uma 
comitiva da Câmara Municipal de Sátão a Lescar, no âmbito da festa anual da 
Associação Portuguesa de Lescar, nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2016. 
 
Unidade Financeira 
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18. 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. 
 
19. Pedido de subsídio para a XII Feira do Vinho, organizada pelo 
Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos. 
 
À semelhança de anos anteriores, o Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio 
de Moinhos, requereu junto da Câmara Municipal apoio financeiro para a 
realização da XII Feira do Vinho em Rio de Moinhos a realizar no dia 12 de junho 
do presente ano. 
A Câmara Municipal deliberou unanimemente atribuir o montante de 50,00€ 
(cinquenta euros), por cada expositor presente na XII Feira do Vinho de Rio de 
Moinhos, para ajudar a custear as despesas envolvidas com o evento. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
20. Pedido de ajuda financeira por parte da Associação Cultural 
Social Recreativa de S. Miguel de Vila Boa. 
 
A Câmara Municipal analisou o pedido de ajuda financeira por parte da 
Associação Cultural Social Recreativa de S. Miguel de Vila Boa e decidiu 
unanimemente atribuir 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros), para as obras do 
Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Lar, na freguesia de S. Miguel de 
Vila Boa, assim repartidos: 40.000,00€ (quarenta mil euros) quando iniciarem 
as obras e no decorrer destas e 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros) quando 
copularem ao Centro de Dia, o Lar de 3.ª idade. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
21. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros) ao Grupo 
de Concertinas de São Miguel de Vila Boa. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 1.000,00€ (mil euros) ao Grupo de Concertinas de São Miguel de Vila Boa 
para apoio ao seu desenvolvimento cultural e recreativo. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
22. Atribuição de subsídio no valor de 412,50€ (quatrocentos e doze 
euros e cinquenta cêntimos) ao Grupo ZAATAM (Grupo de Recolha e 
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Divulgação de Música Popular de Sátão), para o XIII Encontro de 
Música Popular de Sátão. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs a atribuição de subsídio no valor 
de 412,50€ (quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos). – 137,50€ (cento e 
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) por cada grupo participante, num total 
de 3 (três) grupos – ao Grupo ZAATAM (Grupo de Recolha e Divulgação de 
Música Popular de Sátão), para o XIII Encontro de Música Popular de Sátão, no 
dia 04/06/2016.  
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Não participou nesta votação o Sr. Vice-Presidente Paulo Santos por fazer parte 
do grupo ZAATAM. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
23. Informação/ proposta - compensação do terreno tomado, devido a 
obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na vila 
de Sátão, pertença do Sr. Artur de Almeida. 
 
Foi apresentada uma informação/ proposta pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 30 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: 
“INFORMAÇÃO – PROPOSTA 
Devido a obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na 
Vila de Sátão, houve necessidade de ocupar terreno, pertença do Sr. Artur de 
Almeida, residente na Rua Principal, Muxós, Sátão, Nif: 113932326, numa 
extensão de 15 metros por cerca de 6 metros de largo. 
Após contacto com o proprietário foi acordado que o Município em 
compensação do terreno tomado, pagaria a importância de 825,00€, para 
ajuda na construção do muro de vedação. 
Pelo exposto, proponho que seja aceite o presente acordo e se proceda ao 
respetivo pagamento.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
24. Informação/ proposta - compensação do terreno tomado, devido a 
obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na vila 
de Sátão, pertença da Sr.ª M.ª dos Prazeres Pina Amaral. 
 
Foi apresentada uma informação/ proposta pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 30 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: 
“INFORMAÇÃO – PROPOSTA 
Devido a obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na 
Vila de Sátão, houve necessidade de ocupar terreno, pertença do Sra. Maria dos 
Prazeres Pina Amaral, residente na Rua Principal, nº 75, 3560 – 140 Muxós, 
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Sátão, Nif: 155228099, numa extensão de 7,5 metros por cerca de 6 metros de 
largo.  
Após contacto com o proprietário foi acordado que o Município em 
compensação do terreno tomado, pagaria a importância de 412,50€, para 
ajuda na construção do muro de vedação. 
Pelo exposto, proponho que seja aceite o presente acordo e se proceda ao 
respetivo pagamento.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
25. Informação/ proposta - compensação do terreno tomado, devido a 
obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na vila 
de Sátão, pertença do Sr. António Miguel do Amaral. 
 
Foi apresentada uma informação/ proposta pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, datada de 30 de maio de 2016, que a seguir se transcreve: 
“INFORMAÇÃO – PROPOSTA 
Devido a obras de alargamento e pavimentação da Rua do Vale Rodeiro, na 
Vila de Sátão, houve necessidade de ocupar terreno, pertença do Sr. António 
Miguel do Amaral, residente na Cruz, Sátão, Nif: 117545996, numa extensão de 
7,5 metros por cerca de 6 metros de largo. 
Após contacto com o proprietário foi acordado que o Município em 
compensação do terreno tomado, pagaria a importância de 412,50€, para 
ajuda na construção do muro de vedação. 
Pelo exposto, proponho que seja aceite o presente acordo e se proceda ao 
respetivo pagamento.” 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
26. Alteração da licença da operação de loteamento n.º 1/2014. 
 
O Órgão Executivo analisou o pedido de alteração da licença da operação de 
loteamento n.º 1/2014, solicitado pelo requerente Manuel de Oliveira Machado, 
com o contribuinte número 135295772, na qualidade de proprietário do lote 14, 
do Loteamento sito à Premoreira “Vinha Cimeira” e decidiu por unanimidade 
autorizar a respetiva alteração. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
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27. Empreitada de redes de abastecimento de água, drenagem e 
tratamento de águas residuais em Carvalhal da Romãs - aprovação do 
projeto. 
 
O Órgão Executivo analisou o projeto da “empreitada de redes de abastecimento 
de água, drenagem e tratamento de águas residuais em Carvalhal da Romãs” e 
decidiu, por unanimidade, 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 
-------------------------------------------------------------------------- 
 


