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ATA Nº. 16/2016  
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 05-08-2016  
 

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

HORA DE INÍCIO: 14:30 horas 
 
 

Faltou o Sr. Vereador Silvério dos Santos Ferreira, por motivo justificado. 
 
Foi aprovada, por unanimidade, a ata resultante da reunião anterior. 
 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

Assuntos para conhecimento: 
 
1.Email datado de 20/07/2016, remetido pela Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, sobre "Documento orientador. 
Descentralização. Aprofundar a Democracia Local". 
 
 A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
 
2. Email datado de 21/07/2016, remetido pela Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas, sobre "Mensagem de acolhimento aos 
emigrantes". 
 
 A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
3. Agradecimento da Vila de Lescar ao Voto de Pesar endereçado pelo 
Município de Sátão às vítimas do massacre ocorrido em Nice, França. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício. 
 

        4. Regulamento do I Running integrado nas Festas de São Bernardo. 
 

       A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo do referido 
Regulamento. 

 
 
5. Aquisição de viatura ligeira de passageiros afeta à presidência da 
autarquia. 
 
O Sr. Presidente informou da intenção de proceder à substituição da viatura de 
serviço que está afeta à presidência, explicando que esta decisão foi devidamente 
ponderada e enquadrada na realidade financeira da autarquia. Informou ainda, 
que na decisão, pesou a idade, o elevado número de quilómetro e a relação custo-
benefício entre o valor comercial e respetiva manutenção da atual viatura. 
 
  A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto supra. 
 
 
Órgãos da Autarquia 
 
6. Pedido de autorização de corte de trânsito nos dias 05, 06 e 07 de 
agosto de 2016, das 21h00 às 03h00, pelo Sr. António Domingos 
Albuquerque Rocha, na qualidade de mordomo da Festa de Nossa Sr.ª 
dos Milagres, Rio de Moinhos - ratificação. 

 
A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a decisão do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, em autorizar o corte de trânsito, no âmbito e nos propósitos 
supra identificados. 
 
7. Convite para o XX Festival de Folclore, por parte do Grupo 
Etnográfico de Danças e Cantares da Freguesia de Mioma, no dia 
07/08/2016. 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo do convite endereçado a 
toda a vereação municipal, do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da 
Freguesia de Mioma. 
 
8. Requerimento datado de 18/07/2016, remetido por Sr.ª Sílvia 
Jesus Penetra sobre abaixo-assinado para cedência da sala da Escola 
Primária de Contige para aulas de Zumba. 
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Depois de analisar o assunto supra, o Órgão Executivo, por unanimidade, 
deliberou ceder a sala da Escola Primária de Contige para a prática de Zumba. 
Esta cedência abrange um dia fixo por semana, desde que as praticantes desta 
modalidade se responsabilizem pelos danos que possam ocorrer, com os 
instrumentos musicais ali existentes.  
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
9. Pedido de subsídio para aquisição de um palco, por parte do Grupo 
Folclórico, Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara propôs a atribuição de um subsídio de 50% do custo 
total do palco que o Grupo Folclórico, Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos 
vier a adquirir.  
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
10. Pedido de licenciamento da 35.ª edição da Prova de Ciclismo, que 
se realizará no dia 03/09/2016, por parte da Liga dos Amigos das 
Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza, bem como pedido 
de meios humanos e materiais necessários ao acompanhamento da 
referida prova. 
 
Tendo presente o ofício com o assunto supra, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, licenciar a 35.ª edição da Prova de Ciclismo, que se realizará no dia 
03/09/2016, promovida pela Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e 
Conservação da Natureza. Quanto à disponibilização de meios materiais, a 
Câmara Municipal deliberou unanimemente ceder grades e sinalização. Quanto 
aos meios humanos solicitados, não há possibilidade de cedência. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
11. Abaixo-assinado da população do bairro "OS RODRIGUES" de 
Travancela, contra fábrica aí instalada. 
 
Foi presente o abaixo-assinado supra citado, no qual se evidencia a queixa contra 
o barrulho noturno produzido pela fábrica existente na localidade de Travancela, 
freguesia de São Miguel de Vila Boa. Após reflexão sobre o assunto em causa, o 
Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à averiguação dos 
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factos relatados, nomeadamente providenciar uma avaliação acústica no local. 
Caso a verificação dos níveis sonoros seja superior ao recomendável, a Câmara 
Municipal responsabilizar-se-á pela instalação de uma barreira acústica que 
suavize os barrulhos produzidos pelo normal funcionamento da fábrica.  
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

 
Unidade Financeira 
 
12. 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. 
 

 
13. Pagamento de indemnização no valor de 1.000,00€ (mil euros), 
por paragem do moinho pertença do Sr. António Cardoso Monteiro, 
durante as obras de construção da Praia Fluvial do Trabule. 

 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs o pagamento de indeminização no 
valor de 1.000,00€ (mil euros), por paragem do moinho pertença do Sr. António 
da Costa Monteiro, durante as obras de construção da Praia Fluvial do Trabule. 
A Câmara Municipal por unanimidade, concordou com esta proposta. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 

14. Pagamento de indemnização no valor de 1.100,00€ (mil e cem 
euros), referente aos pinheiros do terreno junto da Praia Fluvial do 
Trabule, pertença do Sr. José Marinho. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs o pagamento de indeminização no 
valor de 1.100,00€ (mil e cem euros), referentes aos pinheiros do terreno junto 
da Praia Fluvial do Trabule, pertença do Sr. José Marinho. 
A Câmara Municipal por unanimidade, concordou com esta proposta. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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15. Pedido de apoio financeiro por parte da Liga dos Amigos das 
Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza, para a realização 
da feira anual e do tradicional concurso pecuário, a ter lugar no dia 
04/09/2016. 

 
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 Liga dos Amigos das Feiras 
do Avelal – Sátão e Conservação da Natureza, para a Feira Anual e tradicional 
concurso pecuário, 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. 

 
 

16. Pedido de apoio financeiro por parte da Liga dos Amigos das 
Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza, para a realização 
da 35.ª edição da Prova de Ciclismo, a realizar no dia 03/09/2016. 
 
O Sr. Presidente da Câmara Municipal propôs atribuir, à Liga dos Amigos das 
Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza, subsídio no valor de 500,00€ 
(quinhentos euros), para a realização da 35.ª edição da Prova de Ciclismo, a 
realizar no dia 03/09/2016. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos 
 
Unidade de Educação, Ação Social e Juventude 
 
17. Rede de Transportes escolares para o ano letivo de 2016/2017. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o Conselho Municipal de Educação 
reuniu para apreciação da rede de transportes escolares para o próximo ano 
letivo, tendo daí resultado pequenas alterações nomeadamente: nos circuitos de 
Rio de Moinhos, Pedrosas e Avelal carecendo, essas alterações, da aprovação do 
Executivo Municipal. 
A Sra. Vereadora Rosa Carvalho salientou o facto de diversos circuitos de 
transportes escolares se iniciarem muito cedo e questionou a possibilidade de se 
arranjar uma alternativa aos mesmos, nomeadamente os que servem os lugares 
de Vila Longa e Carrasqueira, tendo em conta que o horário proposto obriga os 
alunos visados a levantarem-se muito cedo. 
O Sr. Presidente referiu que entende a preocupação da Sra. Vereadora, mas 
explica que é difícil conciliar todos os circuitos que envolvem a rede escolar 



 

 
 

 

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

 

6 

 

municipal com os meios disponíveis, no entanto, sempre que possível, os serviços 
da Câmara promoverão os devidos ajustes. 
A Câmara Municipal, por unanimidade, concordou com as alterações propostas à 
Rede de Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/2017. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 
 
Divisão de Obras Municipais 
 
18. Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde 
para instalações do Posto Territorial de Sátão - auto de medição n.º 27 
- firma Irmãos Ferreiras & Sousa, SA. 
 
Face à informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento à firma Irmãos Ferreira & 
Sousa, SA., no valor de 41.718,74€, (quarenta e um mil, setecentos e dezoito euros 
e setenta e quatro cêntimos), referente ao auto de medição n.º 27, datado de 
2016-07-06, da empreitada “Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do Centro 
de Saúde para instalações do Posto Territorial de Sátão”. 
 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos 
 

 
19. Auto de Receção Provisória da Obra "Adaptação e Ampliação do 
Antigo Edifício do Centro de Saúde para instalações do Posto 
Territorial de Sátão". 
 
Presente a informação positiva dos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal, por 
unanimidade, deliberou aprovar o auto de receção provisória da obra "Adaptação 
e Ampliação do Antigo Edifício do Centro de Saúde para instalações do Posto 
Territorial de Sátão". 
 
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 

às16h20m.  

E eu,                                                    , Técnica Superior a redigi. 
 

O PRESIDENTE 
 

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


