
ACTA Nº. 9/2013  

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 05-04-2013  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

      

    Dr.ª Zélia Silva 

    Dr.ª Rosa Carvalho 

    Sr. Joaquim Lopes 

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

 

 HORA DE INÍCIO: 09,30 horas 

A Câmara, por unanimidade, aprovou a Ata n.º 8/2013. 

Faltou por motivo justificado o Sr. Vereador Jorge Figueiredo 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

O Sr. Vice Presidente informou que o mau tempo, que se tem feito sentir, causou 

alguns estragos nomeadamente com a queda de um muro de suporte de estrada no 

Covelo, e no piso de estradas no Paúl e no Outeiro. 

O Sr. Presidente informou que procedeu à troca de uma máquina retroescavadora, já 

antiga e a necessitar de uma grande reparação, por uma outra mais pequena e que se 

adapta melhor a diversos tipos de trabalhos.  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 Pedido de autorização para pagamento de renda dos terrenos 
da Feira do Ladário dos anos de 2011 a 2013 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento da renda dos terrenos da 
Feira do Ladário. 
 

2Prestação de serviços em Regime de Avença - Alteração da 
Cláusula Quarta do Contrato 

 
Com a abstenção dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, a Câmara aprovou a 
alteração da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços em Regime de 
Avença, celebra do com Susana M. Pinto – Unipessoal, Ld.ª. 
 

3Comerciantes/Prestadores de Serviços - Pedido de 
estacionamento por período de 15 minutos 

 



A Câmara, por unanimidade, aprovou a autorização de estacionamento, por 
período de 10 minutos, na Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira, desde o Café Sátão 
até ao Largo Drs. de Contige, desde que legalmente possível. 
 

4Agrupamento de Escolas de Sátão - Pedido de admissão a título 
excecional para frequência da Educação Pré Escolar 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável à frequência da 
Educação Pré-escolar  das crianças Laura Ferreira de Sousa, para o Jardim de 
Infância de Avelal, Beatriz de Sousa Pinto, para o Jardim de Infância de Sátão, 
Carlota Albuquerque Marques, para o Jardim de Infância de Rãs e Beatriz 
Marques Pinheiro para o Jardim de Infância de Lages. 
 

5Junta de Freguesia de Ferreira de Aves - Pedido de alteração de 
caminho 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou emitir parecer favorável ao pedido, 
solicitado pela Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, para alteração de um 
caminho. 
  
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 Centro Social, Cultural Recreativo e Desportivo de Rãs - Pedido 
de realização de baile no dia 31/03/2013 - Ratificação 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar a autorização dada pelo Sr. 
Presidente para a realização de baile no dia 31 de março na povoação de Rãs. 
 
Subdivisão Financeira 
 

1 Casa do Povo de Sátão - Atribuição de subsídio 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 520,00€ à Casa 
do Povo de Sátão. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 

1 Visovias Unipessoal, Ld.ª - Auto de medição n.º 1 da 
Beneficiação da R. do Espinhal - Avelal 

 
A Câmara, por unanimidade, aprovou o Auto de Medição n.º 1 da obra 
Beneficiação da Rua do Espinhal – Avelal, no valor de 8.315,97€. 
 
Assuntos para conhecimento 
 

1 Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila Boa - Plano de atividades 
e orçamento para 2013 



 
A Câmara tomou conhecimento do Plano de Atividades e Orçamento para o ano 
de 2013 do Grupo Desportivo de S. Miguel de Vila Boa. 
A Câmara, por unanimidade, autorizou a inclusão de três novos pontos na Ordem 
de Trabalhos, a saber:  
 
             1 Aprovação do projeto, caderno de encargos e pedido de 
abertura de concurso público para a obra “Constituição de Rede 
Primária, Rede Secundária, beneficiação de Rede Viária e limpeza das 
Galerias Ripícolas do Concelho de Sátão”  
 
Foi presente a proposta que se transcreve: 
 
Tendo em conta a realidade do concelho de Sátão no que respeita ao risco de incêndio florestal, 

pretende este Município proceder à Empreitada “Constituição de Rede Primária, Rede 

Secundária, beneficiação de Rede Viária e limpeza das Galerias Ripícolas do Concelho de 

Sátão” de forma a garantir condições de segurança e minimizar os riscos de propagação de 

incêndios florestais. 

O preço base para a execução desta empreitada é de 616.217,80€ (seiscentos e dezasseis mil 

duzentos e dezassete euros e oitenta cêntimos)) acrescido de IVA. 

Face ao referido preço base, a escolha do procedimento para formação de contrato recairá na 

modalidade de Concurso Público, de harmonia com o disposto no art.º 19, alínea b) do Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo Dec.-Lei nº.18/2008 de 29 de Janeiro. 

De acordo com o Código dos Contratos Públicos, é da competência desta Câmara Municipal a 

decisão de contratar e autorização da despesa. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º1 do art.º36 do C.C.P., proponho à Câmara 

Municipal de Sátão o seguinte: 

       1 Autorização de contratação da execução da referida empreitada e da respectiva despesa, 

sendo a escolha do procedimento para a formação de contrato o Concurso Público; 

       2 A aprovação do respectivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos termos 

e para efeitos do art.º40 do C.C.P.; 

       3 A aprovação da constituição do seguinte Júri do Procedimento, nos termos e para efeitos 

dos art.º 67 a 69 do C.C.P.: 

      Presidente: Fernando Gomes Morais, Chefe da Subdivisão do Planeamento. 

1º Vogal Efectivo: Domingos de Almeida Rodrigues, Chefe da Subdivisão 

Financeira, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal Efectivo: Cristela Pereira da Costa Almeida, Técnica Superior; 

Vogais suplentes: José Carlos de Sousa Henriques, Chefe de Divisão da 

Administração e Recursos Humanos e Carla Maria de Sousa Albuquerque Cabral., 

Técnica Superior. 

 

A Câmara, por unanimidade, aprovou a proposta em discussão 
 

2 Junta de Freguesia de Rio de Moinhos – Orçamento para 
aumento da rede lateral do Polidesportivo 

 
A Câmara, por unanimidade, aprovou o orçamento de 3.247,20€ para o 
aumentar a rede lateral do Polidesportivo de Rio de Moinhos, pelo que autorizou 
a atribuição de um subsídio, desse valor, à respetiva Junta de Freguesia. 



 
3 ARCAS - Pedido de comparticipação financeira para a 

construção de Lar Residencial e Lar de Idosos em Lamas. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou um subsídio de 75.000,00€ (setenta e 
cinco mil euros) à ARCAS como forma de apoio à construção do Lar Residencial e 
Lar de Idosos em Lamas. 
 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 15 de março e 4 de abril. 

 

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

reunião. 

 E eu ---------------------------------------------------------, Chefe de Divisão a redigi e 

subscrevi 

O PRESIDENTE 

 

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


