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ACTA Nº. 16/2014  
 

DA REUNIÃO Ordinária Pública  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 18-08-2014  
 
PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 
VEREADORES 
     Dra. Zélia Silva 
    Dra. Rosa Carvalho 
    Dr. Fernando Gomes 
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
 HORA DE INÍCIO: 9.30 horas 
  
 Faltaram por motivo justificado, os Vereadores Dr. Nuno Bártolo e Drª Catarina 
Almeida. 
 
 A ata resultante da reunião anterior foi aprovada, com abstenção da Vereadora 
Drª Rosa, por não ter estado presente. 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 O Sr. Presidente da Câmara informou que as Festas da Vila estão a decorrer com 
normalidade. 
  

ORDEM DO DIA 
 
Órgãos da Autarquia 
 

1 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português-Projeto 
de Resolução nº 1097/XII-3ª-Sobre o novo Quadro 
Comunitário "Portugal 2020" 
 
A Câmara tomou conhecimento do documento em título. 
 

2 Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões-Entrega dos 
Equipamentos de Proteção Individual às corporações de 
bombeiros 
 
A Câmara tomou conhecimento de nota endereçada pela Comunidade 
Intermunicipal, em que são referidas as formalidades inerentes à 
distribuição de equipamentos de Proteção Individual às diversas 
corporações de bombeiros da região. 
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3 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro-Protocolo 
de colaboração com a Câmara de Sátão 
 
A Câmara ratificou protocolo celebrado com a Entidade acima referida, 
com vista à instalação dos seus serviços locais de proximidade, no sentido 
de melhor apoiar o Mundo Rural e todos os seus protagonistas. 

 
4 Sindicato dos Magistrados do Ministério Público-Campanha de 
informação sobre o Ministério Público 
 
A Câmara tomou conhecimento de ofício endereçado pelo Sindicato acima 
referenciado, a informar que no próximo mês de outubro vai iniciar uma 
campanha de informação, sem quaisquer motivações que não as de 
restaurar a confiança dos portugueses no Ministério Público e de os levar a 
recorrer mais a esta instituição, assim conseguindo uma efetiva tutela 
jurisdicional dos seus direitos. 

 
5 Associação Cultural, Social, Recreativa e Desportiva -
Abrunhosa- Pedido de autorização para realização de Feira 
Social 
 
Presente missiva assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral da 
Associação acima mencionada, em que solicita autorização para poderem 
concretizar a Feira Social no próximo dia 24 do corrente mês, no recinto 
junto à escola de Abrunhosa. 
A Câmara, por unanimidade, não vislumbrou qualquer impedimento na 
realização daquele certame. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
6 Fábrica da Igreja Paroquial de Sátão-Restauração da Casa 
Paroquial-Pedido para isenção de taxas 
 
Tendo concluído o projeto referente à restauração da Casa Paroquial, sita 
junto à igreja de Santa Maria, nesta Vila, vem a Fábrica da Igreja solicitar a 
isenção do pagamento das respetivas taxas. 
A Câmara, por unanimidade, deferiu esta pretensão. 

 
Unidade Financeira 
 

7 Jónatas Augusto Lourenço-Lamas-Subsídio para apoio ao 
arrendamento de habitação 
 
De harmonia com o disposto no artigo 10º do Regulamento de Ação Social 
para a Melhoria das Condições de Vida das Famílias, publicado na 2ª Série 
do Diário da República de 06 de maio de 2009, o Sr. Presidente propôs 
atribuição   de  subsídio  no  montante  de  780,00 € (130,00 € x 6 meses) 
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ao   munícipe   acima identificado, como forma de apoio ao arrendamento 
de habitação, devido às condições precárias da sua situação habitacional. 
A Câmara, por unanimidade, aprovou esta proposta. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

8 Empreitada "Adaptação e Ampliação do Antigo Edifício do 
Centro de Saúde para instalações do Posto Territorial de Sátão"-
Auto de medição nº 3 
 
Face ao parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por 
unanimidade, autorizou a liquidação do documento em título no valor de 
3.115,51 € e referente à Empresa Irmãos Ferreira & Sousa, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
 
 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efectuados. 

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

 

 Eu -----------------------------------------Coordenador Técnico  a redigi e subscrevi. 
 
 
O PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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ADENDA À ACTA Nº. 16/2014  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 
Inscreveu-se para usar da palavra o Sr. Gabriel Sousa, residente nesta Vila, o qual 
apresentou reclamação sobre o ruído noturno que provém do Bar “Look Lounge”, não 
permitindo o descanso dos moradores que se encontram nas imediações. 
Foi respondido ao reclamante que irão ser tomadas as devidas providências. 
 
 
 


