
 

 

ACTA Nº. 1/2014  

 

 

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 03-01-2014  

 

PRESENTES  

 

PRESIDENTE  Dr. Alexandre Vaz 

VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 

VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 

     Dra. Zélia Silva 

    Dra Rosa Carvalho 

    Dr. Fernando Gomes 

    Drª Catarina Almeida 

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

 

 

 HORA DE INÍCIO:  9.30 horas 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1  Constituição de Comissão de Geminação 
 
A Câmara aprovou a constituição da seguinte Comissão de Geminação: 
 
Presidente de Honra- Presidente da Câmara- Dr. Alexandre Vaz 
Presidente da Comissão- Vereador- Paulo Santos 
Vogais: Vereadora PS- Rosa Carvalho 
               Presidente Junta Freguesia PSD-Maria de Lurdes Pinto 
               Representante setor económico-Acácio Ferreira 
               Adelino Figueiredo Lopes 
               Isaías de Lemos 
Secretária: Drª Lígia Soares 
 
 

2 Moção apresentada por diversos municípios do distrito 
relativa ao eventual encerramento de Serviços de Finanças 

 
A Câmara tomou conhecimento do documento em título  e, por  
unanimidade, mostrou-se solidária. 



 
 

3 Direção Regional de Cultura do Centro-Parecer referente à 
execução de um telheiro-largo da Capela de N.S.do Barrocal 
 
 A Câmara tomou conhecimento de “parecer” favorável condicionado 
emitido pela Entidade acima referida, no que concerne à execução de um 
telheiro no largo da capela de Nossa Senhora do Barrocal, conforme 
proposto pelos Mordomos da Festa. 

 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

4 Hermínia Viegas-Pedido para prolongamento de horário de 
funcionamento de bar sito nesta Vila-ratificação 
 
A Câmara, por unanimidade, ratificou despacho proferido pelo Sr. 
Presidente relativo ao assunto em título. 

 
5 Igor Skrinik-Pedido para prolongamento de horário de 
funcionamento de bar sito nesta Vila-ratificação 
 
Por unanimidade, a Câmara ratificou despacho proferido pelo Sr. 
Presidente referente ao assunto em título. 
 
6 Albano Gonçalves-Pedido para prolongamento de horário de 
funcionamento de bar sito nesta Vila-ratificação 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar despacho proferido pelo 
Sr. Presidente relativo ao assunto em título. 

 
7 Cláudia Almeida-Pedido para prolongamento de horário de 
funcionamento de café, sito em Sequeiros-S. Mig. V. Boa-
ratificação 
 
Por unanimidade, a Câmara ratificou despacho proferido pelo Sr. 
Presidente referente ao assunto acima referido. 

 
Subdivisão Financeira 
 

8 Fábrica de Igreja Paroquial-Sátão-Atribuição de subsídio 
 
O Sr. Presidente propôs à Câmara atribuição de subsídio à Entidade acima 
referida, no valor global de 3.650,00 €. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a atribuição deste valor. 
 
 
 



 
 

9 Regulamento de fundos de maneio e dos fundos fixos de caixa 
 
De harmonia com o expresso no ponto 2.3.4.3 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, foi presente documento em título o 
qual integra relação dos responsáveis pelos fundos de maneio. 
A Câmara, por unanimidade, aprovou este documento. 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

10 Acordo de revogação do contrato administrativo de     
empreitada “Praia Fluvial do Trabulo” 
 
Presente documento em título, celebrado entre este Município e o Sr. 
António Lopes Pina que outorga na qualidade de representante legal da 
empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Ldª. 
A Câmara, por unanimidade, aprovou o referido documento. 

 
11 Auto de medição nº 1-Empreitada "Cobertura do recreio da 
EB1-Sátão" 
 
Presente documento em título referente à Empresa Edibest, no valor de 
45.709,66 €. 
Face a informação favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, 
por unanimidade, deliberou mandar liquidar este auto. 

 
12 Auto de medição nº 2-Empreitada "beneficiação da estrada do 
Carvalhal-Ferreira d‘Aves" 
 
Face a informação favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, 
por unanimidade, deliberou mandar liquidar auto em título no valor de 
64.890,07 €, referente à Firma Viadaire Imobiliária. 

 
13 Auto de medição nº 1-Empreitada "beneficiação de estradas 
municipais" 
 
A Câmara, por unanimidade, face a informação favorável prestada pelos 
Serviços Técnicos, deliberou mandar liquidar o auto em título no valor de 
51.746,02 €, relativo à Empresa Fernando L. Gaspar. 

 
14 Auto de medição nº 1-Empreitada "Beneficiação da rua da 
Nossa Senhora dos Milagres-Rio de Moinhos" 
 
Face a informação favorável prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara, 
por unanimidade, deliberou mandar liquidar o auto em epígrafe no valor 
de 28.997,72 €, referente à Firma Porto Lusitano, Ldª. 



 

 

 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 

 

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

 

 


