
ACTA Nº. 14/2013  

DA REUNIÃO Ordinária Pública  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 21-06-2013  

 

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 

 Faltou por motivo justificado o Vereador Sr. Jorge Figueiredo. 

 A Câmara, por unanimidade, aprovou a Ata nº 13/2013. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

 O Sr. Vereador Paulo Santos informou o restante Executivo da sua deslocação a 

Lescar no próximo fim de semana. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 Proposta de alteração aos art.ºs 59.º e 60.º da Tabela de Taxas 
e Licenças 

 
O Sr. Presidente propôs à Câmara alteração dos valores constantes dos artigos em título. 
Após discussão do tema, a Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o mesmo. 
 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos. 

 
2Proposta de alteração aos art.ºs 36.º e 40.º da Tabela de Taxas 
e Licenças 

 
De igual modo foi aprovada, por unanimidade, proposta de alteração às verbas 
constantes dos artigos acima referenciados. 

 
3Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa - Convite para o 
Festival de Folclore a realizar no dia 14 de julho 

 
Foi presente documento assinado pelo Sr. Presidente da Direção  daquele Rancho, em 
que é convidado o Executivo camarário a assistir aquele evento. A Câmara mostrou-se 
honrada com o convite. 



 
4Bombeiros Voluntários de Sátão - Atribuição de subsídio para 
compra de viatura florestal contra incêndios 

 
Presente proposta de atribuição do subsídio acima referido, no valor de 19.000,00 €. A 
Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar a mesma. 

 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 Afonso Augusto Magalhães - Pedido de realização de baile nos 
dias 29 e 30 de junho – Ratificação 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara relativo ao assunto em título. 

 
2Fernando Ferreira do Amaral - Pedido de realização de baile 
nos dias 13 e 14 de julho 

 
Face ao requerimento apresentado, a Câmara, por unanimidade, deliberou autorizar a 
realização do baile integrado nas festas em honra de Nosso Senhor da Agonia, na 
localidade de Avelal. 

 
3Fernando Ferreira do Amaral - Pedido de autorização para 
corte de trânsito, no dia 14, das 14,30 às 15,30 horas 

 
Face à petição em título, a Câmara, por unanimidade, deliberou dar autorização. 
Todavia, deve ser pedida a intervenção da GNR. 

 
4José Ferreira da Cunha - Pedido de realização de baile no dia 7 
de julho 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou deferir esta pretensão, sendo que o baile se 
integra nas festas em honra do Senhor Santo Cristo da Fraga. 

 
5Maria de Almeida Filipe - Pedido de compra de sepultura 
perpétua 

 
Presente petição efetuada 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 3.ª Revisão Orçamental para o ano de 2013 

 
Presentes documentos referentes a este tema. Após discussão do mesmo, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou aprová-lo. 



O Sr. Presidente solicitou e a Câmara aprovou por unanimidade a inclusão 
de três novos pontos na ordem do dia, a saber: 
 
         1 - Concurso Pecuário de Sátão/2013-Programa e regulamento 
 
Presente Programa e Regulamento relativo ao concurso pecuário integrado nas Festas e 
Feira Anual desta Vila a realizar no dia 20 de Agosto. 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o referido documento. 
 

2 - Concurso Público-Empreitada:- Redes de abastecimento de água e 
drenagem de esgotos da povoação de Soito de Golfar-Relatório 
Final- 
 

Presente documento em título elaborado pelo Júri respetivo, em que o mesmo 
propõe adjudicação da referida empreitada à Firma Construções Castanheira & 
Joaquim, Ldª, pelo valor de 411.510,19 € (quatrocentos e onze mil quinhentos e 
dez euros e dezanove cêntimos) acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou concordar com o teor do referido 
documento. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos. 
 

3 - Tanques para água inseridos em projetos agrícolas-isenção 
 
O Sr. Presidente propôs à Câmara a isenção de licença para construção deste tipo 
de reservatórios, desde que os mesmos não confinem com a via pública. A 
Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 

 
 

 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 7 e 20 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 PRESIDENTE 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA À ACTA Nº. 14/2013  

 

REUNIÃO COM O PÚBLICO 

 

Inscreveram-se para usar da palavra: 

 

1 – O Sr. Alfredo Valente Alves, que chamou a atenção da Câmara para o problema que 

se prende com o arranjo do caminho que dá acesso à sua moradia, nesta Vila.  

 

 


