
ACTA Nº. 13/2013  

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 07-06-2013  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE   

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

      

    Dr.ª Zélia Silva 

    Dr.ª Rosa Carvalho 

    Sr. Joaquim Lopes 

    Sr.ª Sandra Ferraz  

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

 

 HORA DE INÍCIO: ’09,30’ horas 

 Faltaram por motivo justificado, o Presidente, Dr. Alexandre Vaz e o 

Vereador, Sr. Jorge Figueiredo. 

 A Câmara, por unanimidade, aprovou a Ata nº 12/2013. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

 O Sr. Vice-Presidente informou os restantes elementos do 

Executivo que o Sr. Presidente teve de se deslocar a Coimbra, a fim de 

participar numa reunião sobre a rede escolar. 

 Informou, igualmente, que o próprio esteve presente numa reunião 

em Tondela sobre o novo Quadro Comunitário de Apoio. 

 

 A Vereadora, Drª Rosa Carvalho, solicitou alguns esclarecimentos 

sobre pagamentos efetuados. 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 União de Sátão & Aguiar da Beira Ld.ª - Acidente ocorrido 
junto à povoação de Vila Boa 

 
Presente documento enviado por aquela Empresa de Camionagem sediada 
em Viseu, em que é referido acidente de que foi alvo um dos seus 
autocarros, junto à povoação de Vila Boa-Ferreira d’Aves, deste concelho, 
devido ao mau estado de conservação da via. Refere aquela empresa que os 
danos sofridos deram lugar a reparação no montante de 842,73 € + IVA. 
 



A Câmara lamenta o sucedido e, por unanimidade, deliberou 
assumir a referida despesa. 

 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 Cláudia Sofia Duarte Soares - Café Palmeira - Pedido para 
música ao vivo na esplanada do Café no dia 9 de junho 

 
Face ao pedido em título, a Câmara, por unanimidade, deliberou deferir o 
mesmo até às 24 h. Desta deliberação deve ser dado conhecimento à GNR 
local. 

 
2Cláudia Sofia Duarte Soares - Café Palmeira - Pedido de 
prolongamento de horário de Sexta para Sábado e de Sábado 
para Domingo até às 04,00 horas até final do mês de setembro 

 
Face à pretensão em epígrafe, a Câmara, com os votos contra dos 
Vereadores eleitos nas listas do PS,  aprovou a mesma. Todavia, esta 
deliberação será revogada caso venha a ser apresentada alguma 
reclamação. Foi deliberado dar conhecimento à GNR local. 

 
3Casa do Povo de Sátão - Pedido de ocupação da R. 25 de abril, 
até às 21,00 horas, do dia 22 de junho 

 
Presente ofício endereçado pela Direção daquela Instituição a solicitar o 
corte da Rua acima referenciada, no troço entre a Rua Ferreira Lapa e a 
Praça Paulo VI, na data indicada, para realização da Festa de Final de Ano 
do A.T.L. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar esta pretensão e dar 
conhecimento da mesma à GNR local. 

 
4Luís Miguel Ferreira Morais - Pedido de realização de baile no 
dia 15 de junho nas Quintas de St.º António 

 

Presente requerimento assinado pelo Sr. Luís Miguel, em que é solicitada 
autorização para realização do referido divertimento, integrado na festa em 
honra de Santo António, naquele lugar.  
A Câmara, por unanimidade, deliberou deferir esta petição. 

 
5Horácio Pereira da Silva - Pedido de realização de baile nos 
dias 20 e 21 de julho em Rãs 

 
Face a requerimento apresentado pelo Sr. Horácio, a Câmara, por 
unanimidade, autorizou a realização do referido baile, integrado na festa 
em honra de S. Bento, naquele lugar. 



 
6Horácio Pereira da Silva - Pedido de corte de trânsito nos dias 
20 e 21 de julho das 14,00 às 03,00 horas na Rua de S. Bento 

 
Presente documento assinado pelo Sr. Horácio a solicitar autorização para 
corte do trânsito na rua de S. Bento, na localidade de Rãs, a fim de poderem 
instalar o palco no decorrer dos festejos em honra de S. Bento. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou dar a sua anuência, todavia aquele 
desvio deverá ser devidamente sinalizado e comunicado à GNR. 

 
7Carlos Manuel Rodrigues Costa - Pedido de realização de baile 
nos dias 15 e 16 de junho em Decermilo 

 
Face à petição do Sr. Carlos Costa, mordomo da Festa em honra de S.to 
António, naquele lugar, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 
realização do referido baile. 

 
8David da Silva Rebelo - Pedido de realização de baile nos dias 
22, 23 e 24 de junho em Sátão 

 
Presente documento assinado pelo Sr. David Rebelo em que o mesmo pede 
autorização para realização de baile integrado na festa em honra de S. João. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar este pedido. 
 

9David da Silva Rebelo - Pedido de corte de trânsito, no Largo de 
S. João das 09,00 horas do dia 22 às 02,00 horas do dia 24 de 
junho 

 
Face à petição em título, a Câmara, por unanimidade, deliberou dar 
autorização. Todavia o local deve ser devidamente sinalizado e feita 
comunicação à GNR. 

 
10Maria da Soledade Correia Nunes - Compra de sepultura 
perpétua n.º 755 

 
Presente requerimento assinado pela Srª acima identificada, em que é 
solicitada a concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno 
no cemitério desta Vila, onde se encontra sepultado seu marido. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou deferir esta pretensão. 

 
Subdivisão Financeira 
 

1 Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa - Pedido de subsídio 
para a realização do 7.º Festival de Folclore 



Presente documento assinado pelo Sr. Presidente da Direção daquele 
Agrupamento, em que dá conta da realização do referido festival no dia 14 
de Julho de 2013, no qual estarão presentes 4 grupos. Para atenuar os 
custos com a realização deste evento, solicita à Câmara uma ajuda 
monetária. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio no montante 
de 137,50 € por cada grupo. 

 
2Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos - 
Pedido de subsídio para a realização do XXVII Festival de 
Folclore 

 
Presente ofício endereçado pelo Sr. Presidente da Direção daquele Grupo 
Folclórico, referindo a realização do Festival no próximo dia 27 de Julho. 
Solicita um apoio monetário, para fazer face às inúmeras despesas. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder uma ajuda financeira de 
137,50 € por cada grupo participante. 

 
3União Humanitária dos Doentes com Cancro - Pedido de apoio 
financeiro 

 
Presente nota endereçada pela Direção desta Associação, em que é 
solicitado apoio financeiro que sirva de atenuante às inúmeras despesas 
que a mesma suporta. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um valor de 25,00 €. 

 
4Proposta de isenção de pagamento de Taxa de tanques 
agrícolas 

 

Este tema foi adiado para discussão em futura reunião. 
 

Divisão de Obras Municipais 
 

1 Construções Graciano & Sousa, Ld.ª - Auto de medição n.º 1 da 
Requalificação do Cineteatro Municipal - 2.º Fase 

 
Presente auto em título no valor de 11.892,16 €. Face à informação 
favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por unanimidade, 
deliberou autorizar a liquidação da referida verba. 

 
2Auto de Receção Definitiva das obras de urbanização do 
Loteamento com o Alvará n.º 5/1999 

 



A Câmara tomou conhecimento  de documento elaborado pelos Serviços 
Técnicos referindo que os trabalhos estão em condições de serem recebidos 
definitivamente. 

 
Outros Assuntos 
 

1 Grupo Parlamentar do PCP - Intervenção sobre Proposta de Lei   
 

A Câmara tomou conhecimento do teor da intervenção da Deputada Paula 
Santos na Sessão Plenária de 15 de Maio de 2013, sobre o Projeto de Lei nº 
140/XII/2ª (GOV) – Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 
194/2009, de 20 de Agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços 
municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas 
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando os regimes 
de faturação e contraordenacional. 

 
O Sr. Presidente solicitou, e a Câmara por unanimidade aprovou, a 
inclusão de quatro novos pontos na Ordem de Trabalhos, a saber:  
 
          1 – Constituição de Rede Primária, Rede Secundária, 
Beneficiação de Rede Viária e Limpeza das Galerias Ripícolas do 
Concelho de Sátão. 
 
Presente a proposta que se transcreve: 
”Em cumprimento do despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 05 de abril de dois mil e 
treze, o júri do procedimento procedeu à análise e avaliação das propostas apresentadas, 
elaborou o relatório preliminar, efetuou a audiência prévia sobre o relatório preliminar e 
elaborou o relatório final que juntamente com todo o processo, se remete em anexo. 
Tendo em consideração as conclusões do relatório final, propõe-se ao Executivo Camarário que 
aprove: 

i) --- As propostas contidas no relatório final elaborado pelo júri, nomeadamente no que se 
refere à exclusão, admissão e ordenação das propostas; 

ii) -- A adjudicação da empreitada de “CONSTITUIÇÃO DE REDE PRIMÁRIA, REDE 
SECUNDÁRIA, BENEFICIAÇÃO DE REDE VIÁRIA E LIMPEZA DAS GALERIAS RIPÍCOLAS 
DO CONCELHO DE SÁTÃO”, à empresa FLOPONOR – FLORESTAS E OBRAS PÚBLICAS 
DO NORTE, S. A., pelo valor de 554.596,02 € (+IVA); 

iii) - A notificação de adjudicação ao adjudicatário; 
iv) - A notificação do adjudicatário para que proceda, no prazo de 10 dia, à prestação 

da caução no valor de 5% da adjudicação; 
v) -- A notificação do adjudicatário para apresentação, no prazo de 10 dias, dos 

documentos de habilitação indicados no ponto 15 do Programa de 
Procedimento.” 

 
A Câmara tendo em atenção o relatório final do júri deliberou, por 
unanimidade, adjudicar a empreitada em referência à empresa 
Floponor – Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A., pelo valor de 



554.596,02€ (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e 
noventa e seis euros e dois cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor. 
 
          2-Edibest- Engenharia e Construção, Ldª- Auto de medição 
nº 1 referente a Trabalhos de adaptação no Tribunal-
Beneficiação e reparação dos Paços do Concelho 
 
Presente auto em epígrafe no valor de 6.233,62 €. Face a informação 
favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por unanimidade, 
deliberou mandar liquidar a referida verba. 
 
          3-Regulamento de Edificações em Espaço Rural-Projeto 
 
Presente projeto de regulamento em título visando enquadrar a construção 
de novas edificações em espaços rurais fora das áreas edificadas 
consolidadas sempre que não se verifique o preconizado no nº 2 do artigo 
16º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de Janeiro. 
 
Discutido este tema, após explicação dada pelo Técnico ao serviço desta 
Câmara, Engº Morais, a Câmara, por unanimidade, aprovou o mesmo e 
deliberou mandar para discussão pública. 
Este assunto foi aprovado em minuta para efeitos imediatos. 
 
          4- Gilcimar Mota Ferreira Caria-Pedido de prolongamento 
de horário de bar até às 4.00 h 
 
            Presente requerimento assinado pelo munícipe acima identificado, a 
solicitar autorização para prolongamento do horário de funcionamento do 
bar que explora, sito nesta Vila, até às 4.00 h, durante o mês de Agosto. 
           A Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar este prolongamento, 
sendo que a deliberação será revogada caso seja apresentada qualquer 
reclamação. 
           Desta deliberação é dado conhecimento à GNR local. 
 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 17 de maio e 6 de junho. 

 

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

reunião. 

 E eu ---------------------------------------------------------, Coordenador Técnico a 

redigi e subscrevi 



O VICE PRESIDENTE 

 

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

 


