
ACTA Nº. 13/2014  
 
 

DA REUNIÃO Ordinária  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
REALIZADA NO DIA 04-07-2014  
 
PRESENTES  
 
VICE- PRESIDENTE Sr. Paulo Santos 
VEREADORES  Dr. Nuno Bártolo 
     Dra. Zélia Silva 
    Dra. Rosa Carvalho 
    Dr. Fernando Gomes 
    Dra. Catarina Almeida 
 
 

             Faltou por motivo justificado o Sr. Presidente da Câmara, tendo sido 
substituído pelo Dr. Nuno Almeida. 
 
 HORA DE INÍCIO: 9.30 horas 
 
 Com abstenção do Dr. Nuno Almeida, por não ter estado presente, a 
Câmara aprovou a ata resultante da reunião anterior. 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
Órgãos da Autarquia 
 

1 Informação sobre decurso do leilão público promovido pelas Estradas 
de Portugal relativo a nove prédios rústicos sitos na freguesia de 
Sátão 
 

O Sr. Vice-Presidente informou a Câmara sobre o resultado do leilão 
acima mencionado. 

 
2 Informação sobre futuro hotel junto às Piscinas Municipais-Sátão 
 
O Sr. Vice-Presidente informou a Câmara que um empresário residente no 
Sátão, solicitou a elaboração de projeto (hotel), tendente a resolver o 
problema que se prende com o prédio inacabado, frente às Piscinas 
Municipais.  
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3 ASD-Autarcas Social Democratas-Comparação esforço FAM por 
município 
 
A Câmara tomou conhecimento de nota endereçada pela entidade acima 
referida, em que dá conta da contribuição de cada município para o FAM 
(Fundo de Apoio Municipal). 

 
4 ANMP-Fundo de Apoio Municipal (FAM) 
 
A Câmara tomou conhecimento de documentação enviada pela ANMP à 
Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, relativa 
ao Fundo de Apoio Municipal. 

 
5 ANMP- Regime jurídico das assembleias distritais- Lei nº 36/2014, de 
26/06 
 
Para conhecimento da Câmara, foi presente nota enviada pela ANMP 
relativa ao assunto em título. 

 
6 Ordem dos Advogados- Protesto Nacional contra a Reorganização 
Judiciária 
 
A Câmara tomou conhecimento de documento subscrito pela Srª 
Bastonária da Ordem dos Advogados, em que dá conta do agendamento 
para o próximo dia 15 do corrente do Protesto em título, frente à 
Assembleia da República. 

 
7 Rancho Folclórico de S. Miguel de Vila Boa-Festival de Folclore/2014-
Convite 
 
Presente ofício assinado pelo Sr. Presidente da Direção daquele Rancho, 
em que comunica a realização do tradicional festival de folclore para o dia 
13 do corrente. Para o efeito convida todo o elenco camarário a estar 
presente e a participar no almoço convívio. 
A Câmara mostrou-se honrada com o convite. 

 
Unidade Financeira 
 

8 Casa do Povo de Sátão-Obra Social/Lar de Idosos-proposta para 
atribuição de subsídio 
 
Face ao pedido efetuado pela Direção da Casa do Povo, foi presente 
documento elaborado pelo Sr. Presidente em que é proposta a atribuição 
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de um subsídio no montante de 25.000,00 €, para fazer face às despesas 
com a construção da obra em título. 
A Câmara, por unanimidade, concordou com a proposta apresentada. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
Divisão de Obras Municipais 
 

9 Empreitada "Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas 
residuais em Afonsim"-Auto de medição nº 6ª 
 
Face ao parecer positivo prestado pelos Serviços Técnicos, a Câmara, por 
unanimidade, deliberou mandar liquidar o auto em título no valor de 
6.335,58 €, à firma Artur Abrantes, Ldª. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
10 Empreitada "Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas 
residuais em Afonsim"-Auto de medição nº 7E 
 
Por unanimidade e face ao parecer positivo prestado pelos Serviços 
Técnicos, a Câmara autorizou a liquidação do auto em título no valor 
global de 11.974,12 € à firma Artur Abrantes, Ldª. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
11 Empreitada "Redes de abastecimento de água e drenagem de esgotos 
da povoação de Soito de Golfar"-Auto de medição nº 4ª 
 
Face ao parecer emitido pelos Serviços Técnicos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, mandar liquidar o auto em epígrafe no total de 17.621,08 € à 
empresa Construções Castanheira & Joaquim, Ldª. 
Esta deliberação foi tomada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 

 
12 Empreitada "Abastecimento de água 3ª fase e Saneamento 4ª fase à 
freguesia de Ferreira d‘Aves"-Receção provisória 
 
Foi presente auto de receção provisória da obra em título, elaborado nos 
termos do artigo 395º do Código dos Contratos Públicos, o qual foi 
aprovado por unanimidade. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos. 
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13 Empreitada "Abastecimento de água 3ª fase e Saneamento 4ª fase à 
freguesia de Ferreira d‘Aves"-Conta final 
 
 Foi presente a conta final da obra acima mencionada, elaborada nos 
termos dos artigos 399º e 400º do Código dos Contratos Públicos, a qual foi 
aprovada por unanimidade. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos 
imediatos.  

 
Unidade de Educação, Ação Social e Juventude 
 

14 Rede de transportes escolares para o ano letivo 2014/2015-Autorização 
para abertura de procedimento de contratação 
 
Presente processo em título. A Câmara, por unanimidade, deliberou 
aprovar o mesmo e autorizou a abertura do procedimento de contratação 
pública. 
Esta deliberação foi tomada 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 VICE-PRESIDENTE 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
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