
 

 

ACTA Nº. 17/2013  

 

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 02-08-2013  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

     Drª Zélia Silva 

    Drª Rosa Carvalho 

    Sr. Joaquim Lopes 

  

    

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

 

 Faltou por motivo justificado o Vereador, Sr. Jorge Figueiredo 

 A Câmara, por unanimidade, aprovou a ata nº 16/2013. 

 

 HORA DE INÍCIO: 9.30 horas 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 O Vereador, Dr. Nuno Bártolo, pediu esclarecimento sobre a retirada do 

estacionamento reservado ao Sr. Francisco Aguiar Almeida, junto ao estabelecimento 

comercial que o mesmo possui nesta Vila. O Sr. Presidente informou que o mesmo foi 

retirado a pedido do próprio. 

 

 O Sr. Presidente deu conhecimento ao restante elenco camarário da alteração de 

determinadas cláusulas protocolares, no que concerne à obra de adaptação do antigo 

Centro de Saúde a Posto Territorial da GNR em Sátão. 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 Protocolo entre Município de Sátão e AIRV 
 
          O Sr. Presidente apresentou à Câmara documento em título, que visa, 
essencialmente, prestar todo o apoio possível aos eventuais empresários que 
pretendam investir neste concelho. 
           A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o protocolo. 



 
 
 

 
2 Protocolo celebrado com a H. Sarah-proposta de aprovação de 
adenda 
 
Presente nota propondo aprovação de adenda ao protocolo estabelecido 
com aquela empresa, de forma a contemplar mais dois locais (Mioma e 
Romãs) com contentores para recolha seletiva de roupa, calçado e 
brinquedos. 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a reformulação do referido 
protocolo. 

 
3 Fundação AMI – Agradecimento 
 
Presente ofício endereçado pelo Sr. Presidente da Fundação AMI, a 
agradecer o apoio que a Câmara tem prestado aquela Entidade. 

 
4 PDM- informação da CCDR-Aprovação final 
 
Presentes documentos relativos a este tema, os quais devem ser 
submetidos a aprovação da Assembleia Municipal. Para o efeito, a Câmara, 
por unanimidade, deliberou mandar convocar extraordinariamente aquele 
Órgão Deliberativo.  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
 

Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 
 

5 Alzira de Campos Martins-pedido de autorização para 
realização de baile em Carvalhal-Romãs 
 
Presente requerimento assinado pela Dnª Alzira a solicitar autorização 
para realização de baile nos dias 16, 17 e 18 de Agosto, integrado nas festas 
em honra de S. Bartolomeu, naquela localidade. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a realização do referido 
baile. 

 
6 Rui Miguel Cabral-Pedido de autorização para realização de 
baile em Rio de Moinhos 
 
Face ao requerimento apresentado pelo Sr. Rui Cabral, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou autorizar a realização do baile em título nos dias 2, 
3 e 4 de Agosto, integrado nas festas em honra de N.S. dos Milagres. 



 
 
 

 
7 Centro Cultural e Recreativo de Muxós-Pedido de autorização 
para realização de baile 
 
Presente nota endereçada pelo Sr. Presidente daquele Centro Cultural a 
solicitar autorização para realização de baile nos dias 15, 16 e 17 do 
corrente, integrado nas festas do Povo e do Emigrante, naquela localidade. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a realização do baile. 

 
8 Alexandre Rodrigues Ceia-baile na sede da ARCAS em Lamas-
Ratificação de despacho proferido pelo Sr. Presidente 
 
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente relativo ao assunto em título. 

 
9 Armando Ramalho Figueiredo-baile em Castelo-ratificação de 
despacho proferido pelo Sr. Presidente 
 
Por unanimidade, a Câmara, ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente relativo ao assunto em epígrafe. 

 
10 António Martins Pinto-baile em Águas Boas-ratificação de 
despacho proferido pelo Sr. Presidente 
 
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente relativo ao assunto supra. 

 
11 Isabel Maria Figueiredo de Almeida-Pedido de prolongamento 
de horário para o estabelecimento " Look Bar" em Sátão 
 
Presente requerimento assinado pela Dnª Isabel Almeida em que solicita 
autorização para poder prolongar horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial que explora, nesta Vila, até às 4.00 h. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou dar a sua anuência a esta 
pretensão, para o mês de Agosto e somente para as noites de sexta-feira 
para sábado e de sábado para domingo. 

 
12 Cláudia Sofia Duarte Soares Almeida- pedido de autorização 
para música ao vivo e karaoke no "café Palmeira"-em Sequeiros-
Ratificação de despacho 
 
Por unanimidade, a Câmara ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente referente ao assunto em título. 
 



 
 
 

 
13 Marisa Gomes Oliveira-Pedido de cartão para venda 
ambulante 
 
Presente requerimento assinado pela Dnª Marisa Oliveira, residente em 
Avelosa, desta freguesia e concelho de Sátão, em que solicita autorização e 
consequente emissão de cartão, para proceder à venda ambulante de frutas 
e legumes. 
A Câmara, por unanimidade, deferiu esta petição. 
 

 
Subdivisão Financeira 
 
 

14  4ª revisão orçamental/2013 
 
Presentes documentos relativos a este tema, no valor global de 
2.300.000,00 € e que se prende com a assunção de compromissos 
plurianuais na “Operação de loteamento do parque empresarial de Sátão”. 
Após discussão do assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar 
o mesmo.  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
15  Aquisição de livros "Essências" - autor Dr. Acácio Pinto 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou aceitar a proposta efetuada pelo Sr. 
Presidente no sentido de serem adquiridos 30 exemplares da obra 
“Essências”, ao preço de 9,00 € cada. 
 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

16 Auto de medição nº 4-Porto Lusitano-Beneficiação de 
arruamentos nas freg. de Sátão e Mioma 
 
Presente auto em título no valor de 12.428,50 €. 
A Câmara, face à informação positiva dos Serviços Técnicos, deliberou, por 
unanimidade, autorizar a liquidação da referida verba. 
 
O SR. PRESIDENTE PROPÔS E A CÂMARA AUTORIZOU A 
INSERÇÃO DOS ASSUNTOS SEGUINTES: 
 



Festas em honra de S. Bartolomeu-Carvalhal-Romãs-Pedido de 
autorização para desvio de trânsito 
 
Presente documento subscrito pela Dnª Alzira de Campos Martins, na 
qualidade de mordoma, em que solicita autorização para desvio de trânsito  
 
 
naquela localidade, de forma a facilitar a realização dos referidos festejos 
nos dias 16, 17 e 18 de Agosto. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar esta pretensão e da 
mesma vai ser dado conhecimento à GNR. 
 
Pedido de autorização para realização de baile na localidade de 
Soito de Golfar 
 
Presente requerimento assinado pelo Sr. Ivo de Andrade Azevedo, na 
qualidade de mordomo, a solicitar autorização para realização de baile nos 
dias 11 e 12 de Agosto, integrado nas festas em honra de Santa Bárbara, 
naquela localidade. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a realização deste baile. 
 
Pedido de autorização para realização de baile no lugar de Cruz-
Sátão 
 
Face à petição subscrita pelo Sr. Manuel Correia de Aguiar, na qualidade de 
mordomo das festas em honra do Anjo da Guarda, a realizar naquele lugar 
nos dias 10, 11 e 12 do corrente, a Câmara, por unanimidade, deliberou 
autorizar a realização do baile integrado nos referidos festejos. 
 
Pedido para prolongamento de horário-estabelecimento 
comercial “Kripton Disco Bar” em Sátão 
 
Presente requerimento assinado pelo Sr. João Carlos Martins Silva 
Almeida, proprietário do referido estabelecimento, em que é solicitado 
prolongamento de horário de funcionamento até às 6.00 h, durante o mês 
de Agosto. 
Atendendo a que este estabelecimento já possui autorização para funcionar 
até às 4.00 h, a Câmara, por unanimidade, deliberou indeferir a pretensão. 
 
Prova de ciclismo integrada nas festas e feira anual de Avelal, a 
realizar no dia 31 de Agosto/2013-Parecer emitido pela GNR 
 
A Câmara tomou conhecimento do parecer positivo dado a esta prova pelo 
Destacamento da GNR de Mangualde. 
 

 



 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados 

entre os dias dezanove de Julho e um de Agosto . 

 

 

 Encerramento:  Não havendo mais nada a tratar foi dada por 

encerrada a reunião. 

 

 Eu ---------------------------------------------------------, Coordenador Técnico a 

redigi e subscrevi 

 

O PRESIDENTE 

 

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

 

 


