
ACTA Nº. 18/2014  
 

DA REUNIÃO Ordinária Pública  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 19-09-2014  
 
PRESENTES  
 
PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 
VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 
VEREADORES  
     Dra. Zélia Silva 
    Dra. Rosa Carvalho 
    Dr. Fernando Gomes 
    Dra. Catarina Almeida 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 HORA DE INÍCIO: 9.30 horas 
 
 Faltou, por motivo justificado, o Vereador Dr. Nuno Bártolo. 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 O Sr. Presidente da Câmara mostrou contentamento com a forma como decorreu 
a visita de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro a terras do Sátão. 
 
 O Sr. Presidente informou a Câmara que da reunião com o Sr. Chefe de 
Gabinete do Ministro Poiares Maduro resultou, resumidamente, o seguinte: 
 -A Loja do Cidadão, que irá funcionar no edifício onde atualmente se encontra a 
GNR, integrará os serviços de Finanças, Conservatória, Segurança Social e, 
eventualmente, outros a acordar. 
 Serão criadas as chamadas carrinhas do cidadão, viaturas que disponibilizam 
serviços deslocando-se às diversas localidades. 
 Foi aflorada a criação do serviço de transporte porta a porta, que consiste na 
implementação de linhas a explorar por particulares, que facilitarão o transporte dos 
municípes. Este programa terá comparticipação das Administrações Central e Local. 
 
 Foram ainda prestadas pelo Sr. Presidente as informações seguintes: 
 -está para breve a publicação no Diário da República da expropriação relativa à 
Praia do Trabulo; 
 
 -Na sequência da reunião com o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento, 
está em curso o processo tendente ao alojamento dos indivíduos de etnia cigana. 
 
 O Vereador Paulo Santos informou do roubo de material em sistema de 
exploração de água em Vila Longa. 
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ORDEM DO DIA 
 
Órgãos da Autarquia 
 

1 Liga Portuguesa Contra o Cancro- Peditório Nacional-Pedido 
de colaboração 

 
A Câmara tomou conhecimento de ofício endereçado pelo Núcleo Regional 
do Centro da Liga Portuguesa contra o cancro, em que solicita a melhor 
colaboração para o Peditório Nacional, o qual terá lugar a 31 de outubro, 1, 
2 e 3 de Novembro do ano corrente. 

 
2 Junta de Freguesia de Avelal- Banco de Livros Escolares 
 
A Câmara tomou conhecimento de nota endereçada pela Junta de 
Freguesia de Avelal sobre a implementação a nível concelhio do Banco em 
título, que funciona no Posto de Correios daquela freguesia. 

 
3 Manuel Monteiro Gonçalves, gerente da empresa Satherm-

Pedido de reserva/cedência de lote na nova Zona Industrial 
de Sátão 
 
Presente requerimento assinado pelo munícipe acima identificado, em 
que solicita a cedência/reserva de um lote na nova zona industrial, com 
cerca de 6.000 m2 para a instalação de uma unidade fabril para 
extrusão e injeção de materiais plásticos e derivados. 
A Câmara acolheu o pedido, ao qual dará uma resposta na devida 
altura. 
 

4 Empresa Berrelhas de Camionagem, Ldª-Carreira Cabril-
Sátão-Déficit de exploração 
 
Relativamente ao assunto em título e atendendo à importância daquela 
carreira, ao abrigo do artigo 97º do Regulamento de Transportes, o 
Executivo, por unanimidade, deliberou atribuir o montante de 105,00 
€/dia, a que acresce  o IVA à taxa legal em vigor, enquanto vigorar o 
ano letivo de 2014/2015. 
 

5 Empresa Berrelhas de Camionagem, Ldª-Serviço Regular 
Especializado de Transporte entre Penalva do Castelo e Sátão 
 
Presente ofício endereçado pela gerência daquela Empresa, em que 
informa estarem disponíveis para, nos dias úteis do período entre 15 de 
setembro de 2014 e 15 de julho de 2015, assegurarem o transporte de 
passageiros entre Penalva do Castelo e Sátão às 8,45 h e vice-versa às 17 
h. 
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Os valores propostos é de 90 €/dia para o período escolar e de 100 
€/dia para o período de férias escolares, a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com esta proposta. 
 

6 Relatório e Contas das Festas da Vila/2014 
 
O Sr. Presidente apresentou à Câmara, para conhecimento, documento 
em título. 
 

Unidade Financeira 
 

7 Anabela Jesus Ferreira Pina-Sátão-Pedido de pagamento de 
despesa resultante de inundação na sua habitação 

 
Presente missiva endereçada pela Dnª Anabela Pina, em que solicita o 
pagamento da despesa que acarretou (30,75 €), resultante de 
inundação ocorrida na sua habitação no dia 23 de Junho/2014, causada 
por deficiente escoamento das águas pluviais na rua onde reside, nesta 
Vila. 
A Câmara, por unanimidade, deliberou liquidar aquele montante. 
 

Divisão de Obras Municipais 
 

8 Empreitada "Requalificação Urbanística da Estrada do Cardal-
1ª Fase"-Proposta de trabalhos a mais 

 
Presente proposta em título, elaborada pelos Serviços Técnicos, a qual 
foi aceite por unanimidade. 
 

9 Empreitada "Redes de abastecimento de água e drenagem de 
esgotos da povoação de Soito de Golfar"-Auto de medição nº 5E 

 
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, mandar liquidar o auto em título à Firma 
Construções Castanheira & Joaquim, Ldª, no valor de 37.588,66 €. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
 

10Empreitada "Redes de abastecimento de água e drenagem de 
esgotos da povoação de Soito de Golfar"-Auto de medição nº 6ª 

 
A Câmara, face a parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto acima 
referido no montante de 18.635,49 €, à Firma Construções Castanheira 
& Joaquim, Ldª. 
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Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
11 Empreitada "Pavimentação de arruamentos em Soito de 
Golfar"-Auto de medição nº 1 
 
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, mandar liquidar o auto em epígrafe à empresa 
Montalvia, SA, no montante de 74.756,50 €. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
12 Empreitada "Adaptação e ampliação do antigo edifício do 
Centro de Saúde para instalações do Posto Territorial de Sátão"-
Auto de medição nº 4 
 
O Executivo, face a informação prestada pelos Serviços Técnicos, deliberou, 
por unanimidade, autorizar a liquidação do auto em título no valor de 
25.890,04 €, à Firma Irmãos Ferreira & Sousa, SA. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos 

 
13 Processo de obra referente a ampliação de habitação em 
Abrunhosa, freguesia de S. Miguel de Vila Boa 
 
Foi presente a esta reunião processo em título, em que são requerentes o 
Senhor Joaquim Almeida Coelho e Senhora Maria Fernanda Oliveira 
Coelho, residentes em Lisboa. 
A Câmara, por unanimidade, deferiu este processo, uma vez que a 
envolvente permite e trata-se de uma casa que se não for recuperada 
entrará em ruínas brevemente. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
 Pagamentos: Foi fornecida uma relação dos pagamentos efetuados. 

 
 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. 18/2014  
 
REUNIÃO COM O PÚBLICO 
 
Não foram efetuadas inscrições para uso da palavra. 
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