
ACTA Nº. 11/2013  

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 03-05-2013  

 

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 10/2013. 

Faltou, por motivo justificado, o Sr. Vereador Jorge Figueiredo 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

O Sr. Vice Presidente informou: 

- Está a fazer o saneamento à povoação do Lagedo, na Freguesia de Rio de Moinhos; 

- A nova ETAR das povoações de Serrazela e Cruz deverá entrar em funcionamento no 

corrente mês de maio: 

- Está a ser reparada, na povoação do Ladário, uma área junto ao campo de futebol. 

 

O Sr. Presidente informou que houve um novo concurso, promovido pelo Planalto 

Beirão, para a recolha de lixo. O resultado deste concurso aponta para uma redução dos 

valores a pagar pelas diversas autarquias. 

Referiu as várias atividades que irão ser levadas a cabo no corrente mês de maio, 

nomeadamente A Caminhada, o Gira Vólei, o Pedalar com e até Maria, o Dia da 

Criança e a Feira do Livro. Informou, também estar a tentar a vinda de um Secretário de 

Estado para a inauguração da Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira e do Parque Infantil. 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1 A ARCA DA VIDA - Pedido para a realização de peditório de rua 
nos dias 27 e 28 de maio 

 
A Câmara, por unanimidade, autorizou a realização do peditório, nos dias 27 e 28 
de maio, a levar a cabo pela A Arca da Vida. 
 

2Bombeiros Voluntários de Sátão - Pedido de apoio financeiro 
para compra de Viatura Florestal Contra Incêndios 

 



A Câmara, por unanimidade, e tendo em conta a enorme área florestal do 
Concelho, que urge preservar, e tendo em conta a falta de meios dos Bombeiros 
Voluntários para assegurar essa preservação, deliberou atribuir um subsídio de 
19.000,00€ para ajudar a custear a compra de uma viatura florestal contra 
incêndios. 
 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

1 José Maria Almeida Oliveira - Pedido de realização de baile nos 
dias 11 e 12 de maio – Ratificação 

 
A Câmara, por unanimidade, ratificou a autorização dada pelo Sr. Presidente 
para a realização de baile nos dias 11 e 12 de maio. 
 
Subdivisão Financeira 
 

1 Junta de Freguesia de Ferreira de Aves - Pedido de 
comparticipação financeira para construção de muro 

 
A Câmara, por unanimidade, deliberou conceder um subsídio de 2.000,00€, à 
Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, para ajudar na construção de um muro. 
 

2ARCAS - Pedido de apoio financeiro para a realização do 
passeio TT 

 
A Câmara, por unanimidade, indeferiu o pedido de apoio financeiro para a 
realização do Passeio TT a realizar pela ARCAS. Ofertará, no entanto, as 
lembranças usualmente oferecidas nestes eventos. 
 
Divisão de Obras Municipais 
 

1 Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos da 
Povoação de Soito do Golfar - Aprovação do Projeto, 
Aprovação do Programa de Procedimento e Caderno de 
Encargos, Autorização de Abertura de Concurso Público e 
Constituição do Júri 

 
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que se transcreve: 
“ Considerando a necessidade de proceder à execução da empreitada Redes de 
Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos da Povoação de Soito do Golfar; 
O preço base constante do Projeto de Execução é de 569.039,56€ (quinhentos e 
sessenta e nove mil e trinta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) acrescidos 
de IVA. 
Face ao referido preço base, a escolha do procedimento para a formação de 
contrato em regime de empreitada de obras públicas recairá na modalidade de 
Concurso Público de harmonia com o disposto no art.º 19.º, alínea b), do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 



Conforme previsto no art.º 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, mantido em vigor pela alínea f), do n.º 1, do art.º 14.º, do Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29 de janeiro, é competência desta Câmara Municipal a decisão 
de contratar e autorização de despesa. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º do Código 
dos Contratos, tenho a honra de propor à Câmara Municipal de Sátão o seguinte: 
1 – A aprovação do Projeto de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de 
Esgotos da Povoação de Soito do Golfar; 
2 – A autorização de contratação da execução da referida obra e da respetiva 
despesa, sendo a escolha do procedimento para formação de contrato na 
modalidade de Concurso Público; 
3 – A aprovação do respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, 
nos termos e para os efeitos do art.º 40.º do Código dos Contrato Públicos; 
4 – A aprovação da constituição do seguinte Júri do Procedimento, nos termos e 
para os efeitos dos artigos 67.º a 69.º do CCP: 
Presidente: Jorge Pereira Coutinho, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 
1.º Vogal Efetivo: José Carlos de Sousa Henriques, Chefe da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
2.º Vogal Efetivo: Cristela Pereira Costa Almeida, Técnica Superior; 
Vogais Suplentes: Carla Maria de Sousa Albuquerque Cabral, Técnica Superior e 
Maria Fernanda Santos Lopes, Coordenadora Técnica.” 
 
A Câmara, por unanimidade, aprovou a Proposta em discussão. 
 

2Irmãos Almeida Cabral - Auto de medição n.º 1 de Trabalhos a 
Mais 
 

A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento do auto de medição n.º 1 de 
Trabalhos a Mais, apresentado pela Firma Irmãos Almeida Cabral, referente à 
obra Requalificação da Rua Dr. Hilário de Almeida Pereira e Zonas Adjacentes. 
 
          3 Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais em Afonsim 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou ratificar o Despacho do Sr. Presidente, 
datado de 22 de abril de 2013, em que adjudica à Firma Artur Abrantes, Ld.ª a 
obra em epígrafe. Esta adjudicação teve por base a proposta de adjudicação 
formulada pelo Júri do Concurso que, no seu ponto 2 refere: 
“Face ao exposto, o Júri deliberou propor que a empreitada de Abastecimento de 
água, drenagem e tratamento de águas residuais em Afonsim, seja adjudicada à 
Firma Artur Abrantes Ld.ª pelo valor de 183.218,50€ (cento e oitenta e três mil 
duzentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, para um prazo de execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco, dias 
conforme previsto no Caderno de Encargos” 
 
Assuntos para conhecimento 



 
1 Município de Moimenta da Beira - SUB de Moimenta da Beira 

em novo edifício definitivo 
 
A Câmara tomou conhecimento da abertura, em novas instalações, do SUB de 
Moimenta da Beira. 
 

2PCP - Declaração de voto 
 
A Câmara tomou conhecimento da Declaração de Voto do PCP relativa à 2.ª 
alteração à Lei n.º 88-A/97 de 25 de julho.  
 
O Sr. Presidente solicitou, e a Câmara por unanimidade autorizou, a 
inclusão de 3 novos Pontos na Ordem de Trabalhos. 
1 – Escola Secundária Alves Martins – Pedido de apoio para a equipa 
V-Racers 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 100,00€ (cem 
euros) para apoiar o projeto internacional de criação de uma equipa de F1 in 
School. 
 
2 – Clube de Caça e Pesca amigos do campo e da floresta – Pedido de 
apoio 
 
A Câmara, por unanimidade, deliberou atribuir um subsídio de 750,00€ 
(setecentos e cinquenta euros) para apoio na construção de uma infra-estrutura a 
diversas atividades. 
 
3 – Câmara Municipal de Penalva do Castelo – Autos n.ºs 1 e 2 da obra 
“C.M. Roriz – EN 229-2 por Vila Garcia, Santa Eulália e Lusinde 
 
 A Câmara, por unanimidade, autorizou o pagamento dos Autos n.ºs 1 e 2 da obra 
em epígrafe, no valor de 32.103,36€ 
 
 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os 

dias 19 de abril e 2 maio. 

 

 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 

 

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


