
ACTA Nº. 7/2014  

 

DA REUNIÃO Ordinária  

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA 04-04-2014  

 

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 

 

 Com a abstenção do Vereador, Dr. Nuno Bártolo, por não ter estado presente,  a 

Câmara aprovou a ata nº 6/2014. 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre o novo Quadro 

Comunitário. 

 

ORDEM DO DIA 

 

Órgãos da Autarquia 
 

1  Assembleia Municipal de Moimenta da Beira-Moção aprovada 
respeitante ao Novo Mapa Judiciário 

 
A Câmara tomou conhecimento do documento em título. 

 
2 ANMP-Portal da Informação e Transparência Municipal 
 
A Câmara tomou conhecimento de nota endereçada pela Associação 
Nacional de Municípios Portugueses relativa ao assunto em epígrafe. 

 
3 Grupo Parlamentar do PCP-Propostas de Eliminação, Alteração 

e Aditamento apresentadas pelo Grupo Parlamentar à PPL nº 
183/XII-3 (Lei dos Solos) 

 
O Executivo tomou conhecimento do documento em título, apresentado 
pelo Grupo Parlamentar do PCP na Comissão Parlamentar de Ambiente, 
Ordenamento Territorial e Poder Local. 



 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos 
 

4 Cláudia Sofia Duarte Soares Almeida-Sequeiros-ratificação de 
despacho 

 
Por unanimidade, a Câmara ratificou o despacho exarado pelo Sr. 
Presidente no requerimento apresentado pela Senhora acima identificada, 
relativo ao pedido de autorização para colocar música ao vivo e karaoke no 
estabelecimento comercial que explora no lugar de Sequeiros. 

 
Subdivisão Financeira 
 

5 Centro Cultural e Social de Ferreira de Aves-Pedido de subsídio 
 
Face ao pedido efetuado pela Direção daquele Centro, o Sr. Presidente 
propôs a atribuição de um subsídio no montante de 750,00 €, de forma a 
minorar despesas que o mesmo realizou com a compra de uma viatura de 
apoio domiciliário. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
6 Fábrica da Igreja de Sátão-Atribuição de subsídio 
 
Face à proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 60,00 € à Entidade acima 
identificada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
7 Casa do Povo de Sátão-Atribuição de subsídio 
 
Face à proposta apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 370,00 € à Entidade acima 
referenciada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

8 Empreitada "Praia Fluvial do Trabulo"-Relatório Final 
 
Presente documento em epígrafe elaborado pelo Júri do concurso, em que 
é proposta a adjudicação da referida empreitada à Firma Irmãos Almeida 
Cabral, Ldª, pelo montante de 373.947,02 € (trezentos e setenta e três mil 
novecentos e quarenta e sete euros e dois cêntimos). 
A Câmara, por unanimidade, aprovou o referido documento e concordou 
com a proposta apresentada.  



Esta deliberação foi tomada em minuta, para produção de efeitos 
imediatos. 

 
9 Empreitada "Abastecimento de água, drenagem e tratamento 

de águas residuais em Afonsim" -Auto de medição nº 4-A 
 
Face a informação positiva prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, mandar liquidar o documento em título, no 
valor global de 4.799,14 €. 

 
10 Empreitada "Abastecimento de água, drenagem e tratamento 
de águas residuais em Afonsim"-Auto de medição nº 4-E 
 
De harmonia com informação prestada pelos Serviços Técnicos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar a liquidação do auto em epígrafe no 
valor total de 12.474,51 €. 

 
11 Empreitada "Beneficiação da estrada da Meã ao cemitério-
freguesia de Mioma-Auto de medição nº 2 
 
Por último, face a informação positiva dos Serviços Técnicos, foi 
deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do auto acima 
referido no valor global de 27.114,80 €. 

 

 

 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 

 

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


