
 

 

ACTA Nº. 20/2013  

 

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 06-09-2013  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

     Drª Zélia Silva 

    Drª Rosa Carvalho 

    Sr. Joaquim Lopes 

     

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

 

 HORA DE INÍCIO:  9.30 horas 

 

 Faltou por motivo justificado o Vereador Jorge Figueiredo 

 

 A Câmara, por unanimidade, aprovou a ata nº 19/2013 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 O Sr. Presidente referiu-se aos incêndios que lavraram neste concelho, em 

especial o que se iniciou em Ferreira d’Aves e rapidamente  atingiu alguns concelhos 

limítrofes. Disse ter provocado bastantes prejuízos, tanto do ponto de vista florestal 

como em explorações agrícolas e chegou a ameaçar algumas aldeias. 

 Louvou o empenhamento no combate ao fogo de todos os intervenientes. 

 

 De seguida, traçou uma panorâmica geral das diversas obras que se encontram 

em curso na área deste município. 

 

 O Vereador, Sr. Paulo Santos, referiu que não têm existido problemas com o 

abastecimento público de água, salvo algumas situações pontuais e que a Associação de 

Bombeiros está a colaborar no transporte de água para rega dos jardins municipais. 

 

 O Vereador, Dr. Nuno Bártolo, questionou sobre problemas com o site da 

Câmara.  

 O Sr. Presidente respondeu que esses problemas estão em vias de resolução. 

 

 A Vereadora Drª Rosa Carvalho questionou sobre o problema que se prende com 

a cobertura de parte do recreio da EB1 nesta Vila. 

 O Sr. Presidente respondeu que o assunto está a ser tratado, prevendo a sua 

resolução para breve. 

 



 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1  António da Cunha Pereira-Carta Aberta aos Políticos 
 

A Câmara tomou conhecimento do documento em título, que se prende 
essencialmente com o grave problema dos incêndios que nos últimos anos 
têm assolado o País. 

 
2 Dispensa de redução de contrato a escrito-revogação de 

deliberação tomada em reunião do dia 2010.02.05 
 

Por unanimidade, a Câmara revogou a deliberação tomada na reunião 
acima referida. 
 

 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

3 Joaquim Lopes Cardoso-Samorim-Pedido de autorização para 
realização de baile-ratificação de despacho 
 
A Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente em que autorizou a realização de baile nos dias 24 e 25 de 
Agosto, integrado nas festas em honra de Nossa Senhora de Belém, em 
Samorim. 

 
4 Daniel Lopes Pina Almeida-Pedido de autorização para desvio 
de trânsito-ratificação de despacho 
 
Por unanimidade, a Câmara ratificou o despacho proferido pelo Sr. 
Presidente a autorizar o desvio do trânsito na via junto a Nossa Senhora da 
Esperança, em Abrunhosa, nos dias 7 e 8 de Setembro, a fim de facilitar a 
realização dos tradicionais festejos. 

 
Subdivisão Financeira 
 

5 Radioalivefm-Sátão-proposta de angariação de publicidade-
festas de S. Bernardo/2013 

            
           Por unanimidade, a Câmara aprovou a proposta em título. 
 
 
 



 
 
 

 
Divisão de Obras Municipais 
 
 

6 Porto Lusitano-Auto de medição nº 1-trabalhos a mais-
beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Mioma 
 
Face a informação positiva dos Serviços Técnicos, a Câmara, por 
unanimidade, autorizou a liquidação do auto em título no montante de 
11.147,90 €. 
 

 
7 DXS-Soc. de Construções, Ldª-Auto de medição nº 1-
Pavimentação da Rua do cemitério de Sátão 
 
De harmonia com informação favorável dos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, mandar liquidar o auto acima referido no 
valor global de 6.204,18 €. 
 

 
8 DXS-Soc. de Construções, Ldª-Auto de medição nº 1-
Beneficiação da rua da serração-Abrunhosa 
 
Por unanimidade, a Câmara, face a informação favorável dos Serviços 
Técnicos, deliberou mandar liquidar o auto em epígrafe, no valor de 
15.061,28 €. 
 

 
9 António Lopes Pina, Unipessoal, Ldª-Auto de medição nº 1-
Ampliação de redes de saneamento no concelho 
 
De igual modo, a Câmara, por unanimidade, deliberou mandar liquidar o 
auto acima referido no montante de 14.385,77 €. 
 

 
10 Empreitada "Constituição de rede primária, rede secundária, 
beneficiação de rede viária e limpeza das galerias ripícolas do 
concelho de Sátão"-Aprovação do Plano de Segurança e Saúde 
 
Presente processo relativo ao assunto em título. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou aprovar o plano de segurança e 
saúde relativo à empreitada mencionada. 
 
 



 
 
O Sr. Presidente propôs e a Câmara autorizou a inserção dos 
pontos seguintes: 
 
DXS-Sociedade de Construções, Ldª-Auto de medição nº 1-
Beneficiação de ruas do concelho 
 
Face a informação favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, 
por unanimidade, deliberou mandar liquidar o auto referido no valor de 
12.621,90 €. 
 
Protocolo com a ACAPO-Subsídio Anual 
 
Face a proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou mandar liquidar subsídio em título no valor de 
400,00 €. 
 
Construção de salas mortuárias em Contige, Pedrosas e 
Samorim 
 
O Sr. Presidente propôs a atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € 
para cada uma das obras acima referenciadas. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com o teor desta proposta. 
 
Concurso Público-Empreitada:- Operação de loteamento do 
parque empresarial de Sátão- Relatório final 
 
Presente documento em título elaborado pelo Júri respetivo, em que o 
mesmo propõe adjudicação da referida empreitada à Firma Montalvia-
Construtora, SA, pelo valor de 1.436.342,19 € (um milhão quatrocentos e 
trinta e seis mil trezentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos) 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com o teor do referido documento. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 

 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados entre os dias 

dezasseis de Agosto e cinco de Setembro. 

 

 Encerramento: Não havendo mais nada a tratar foi dada por encerrada a reunião. 

 Eu                                                       , Coordenador Técnico a redigi e subscrevi 

 

O PRESIDENTE 

 

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



 


