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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO  
  

  

SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE  

  

ATA N.º 4/2017  

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO  

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE  

  

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas nove horas, reuniu, no 

Salão Nobre do Município de Sátão, a Assembleia Municipal de Sátão, em sessão ordinária, sob a 

presidência da sua Presidente, Eugénia Maria de Oliveira Duarte, coadjuvada pela primeira secretária, 

Paula Alexandra Loureiro de Lemos e pelo segundo secretário Luís Carlos Figueiredo de Sousa, para 

tratar dos assuntos constantes da Convocatória, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:   

  

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

  

II ANTES DA ORDEM DO DIA  

  

1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de junho de 

2017.  

2. Leitura de correspondência.   

  

III ORDEM DO DIA  

  

3. Conhecimento e ratificação da Assinatura de Protocolo para a constituição de empresa 

intermunicipal de abastecimento de água e saneamento de águas residuais entre os Municípios de 

Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva, São Pedro do Sul e 

Vouzela.  

4. Discussão e votação da proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

respeitante ao ano de 2017 a liquidar em 2018.  

5. Discussão e votação da proposta de redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código 

do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, artigo 112.º-A.  
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6. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2017.  

7. Discussão e votação da fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).  

8. Discussão e votação do pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal, pela requente  

Regina Maria Sequeira Lopes, nos termos do Regime Excecional de Regularização das Atividades  

Económicas da exploração pecuária, sita no lugar de São Bento, Rãs, freguesia de Romãs, 

Decermilo e Vila Longa.  

9. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da exploração pecuária, 

Aviários do Corgo, Lda., sito em "Serra" ou "Corgo", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila 

Longa.  

10. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, pelo 

requerente José Maria Gomes Júnior, nos termos do Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas da exploração pecuária, destinada a aviário, sito em "Relva" ou 

"Cabeçada", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

11. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da Quinta de Vilar – Unidade  

Produtiva de “Preparação de Fruta”, sita no lugar de Travancela, freguesia de São Miguel de Vila 

Boa.   

12. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da FRUEAT – “Secagem e  

Desidratação de Frutos e Produtos Agrícolas”, sita no lugar de Travancela, freguesia de São 

Miguel de Vila Boa.  

13. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do  

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas de Albuquerque & Albuquerque  

– Aviários, Lda. “Exploração Pecuária, destinada a um Centro de Seleção de Ovos”, sita no lugar 

de Rãs, União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

14. Discussão e votação da autorização de Dissolução da Associação de Municípios da Beira Alta e 

Douro Sul (AMBADS).  

15. Apreciação e votação da Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão.  

16. Informação sobre a Situação Financeira do Município.  

17. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse concelhio.  

  

Presidente da Assembleia: Após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião pelas nove horas.  
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Vereadores da Câmara Municipal presentes: Rosa Carvalho.  

Estiveram presentes:  

A Sra. Presidente da Assembleia: Eugénia Maria de Oliveira Duarte  

A 1.ª Secretária da Assembleia: Paula Alexandra Loureiro de Lemos   

O 2.º Secretário da Assembleia: Luís Carlos Figueiredo de Sousa  

Os Srs. Deputados: Acácio Santos da Fonseca Pinto, José Carlos Moreira da Costa, Paula Cristina de 

Almeida António Cardoso, António Pacheco de Aguiar, Adriano Lourenço de Almeida, António  

Rodrigues da Silva, António Carlos Gomes da Silva, Ana Cristina Conde Gonçalves, Joaquim Manuel 

Rebelo Marinho, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, José António de Carvalho Figueiredo, António Carlos 

Rodrigues.  

  

Os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia: Geraldo de Jesus Oliveira – Avelal, Manuel Jorge de  

Jesus Oliveira – Romãs Decermilo e Vila Longa, Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, Rui Miguel 

Loureiro Cabral – Rio de Moinhos, Paulo Jorge Correia Almeida – S. Miguel de Vila Boa, António José 

Filipe Carvalho – Sátão, Maria de Lourdes Albuquerque Frias Pinto – Silvã de Cima, Hélder José de 

Jesus Vaz - União de Freguesias de Águas Boas e Forles   

  

Tomada de posse por substituição: Feita a chamada geral dos deputados que compõem a Assembleia 

Municipal, verificou-se a ausência de Sérgio Almeida Ferreira, Maria Isabel Jesus de Sousa e Maria 

Virgínia do Amaral Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, tendo sido 

substituídos respetivamente por: António Magalhães Correia, Bruno Manuel Jesus Vaz e Hipólito de 

Jesus Reis – secretário da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves.   

  

Faltaram os seguintes senhores: António Lopes, Paula Catarina Ferreira Martins, Inês de Oliveira  

Nunes e Ana Isabel Moreira Almeida, tendo estas duas últimas senhoras apresentado justificação de falta.   

  

I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

II ANTES DA ORDEM DO DIA  
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1. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de junho 

de 2017.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto um da Ordem de Trabalhos à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir coloca a ata da sessão ordinária da 

Assembleia Municipal do dia 28 de junho de 2017, à votação, tendo sido aprovada com:  

Votos a favor: 14 (catorze)  

Votos contra: 0 (zero) Abstenções: 

5 (cinco)  

Estavam presentes 19 (dezanove) deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria.  

  

Declaração de voto dos senhores deputados António Carlos Rodrigues e Paula Cristina Cardoso: 

Abstiveram-se, porque não receberam atempadamente o segundo envelope da correspondência enviada 

pela Assembleia Municipal cujo envelope continha a ata para análise, portanto não puderam pronunciar-

se sobre a mesma.  

  

2. Leitura de correspondência.   

  

Presidente da Assembleia: Dá conhecimento da correspondência da Assembleia Municipal recebida e 

enviada desde a última reunião ordinária e coloca a mesma à disposição dos senhores deputados que a 

queiram consultar.   

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Antes da Ordem do Dia  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto Antes da Ordem do Dia à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  



5  

        
  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO  
  

III ORDEM DO DIA  

  

3. Conhecimento e ratificação da Assinatura de Protocolo para a constituição de empresa 

intermunicipal de abastecimento de água e saneamento de águas residuais entre os Municípios 

de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva, São Pedro do Sul e 

Vouzela.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto três da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Refere que este Ponto da Ordem de Trabalhos serve para dar conhecimento e 

ratificar a Assinatura de Protocolo para a constituição de empresa intermunicipal de abastecimento de 

água e saneamento de águas residuais entre os Municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do 

Castelo, Sátão, Vila Nova de Paiva, São Pedro do Sul e Vouzela. Ainda não se sabe quando este projeto 

irá arrancar, sendo que o projeto já está assinado, salientando que Viseu ficará com 51% e os restantes 

municípios com 49%.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir, o Órgão Deliberativo do Município de 

Sátão teve conhecimento da Assinatura do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sátão no Protocolo 

para a constituição de empresa intermunicipal de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais entre os Municípios de Viseu, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova de 

Paiva, São Pedro do Sul e Vouzela e decidiu ratificar a mesma com a seguinte votação:   

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Declaração de voto do Sr. deputado Acácio Pinto: Votou a favor porque entende que esta é uma obra 

relevante para a região e para o concelho de Sátão. Porém, o protocolo não traduz aquilo que deveria ser 

uma organização solidária e mais solidária. Os 51% da câmara de Viseu são excessivos; os outros sete 

concelhos com apenas 49% é pouco, sendo que deveria ser mais equilibrado. Depois há um pormenor: a 

câmara de Viseu arrogou-se já neste protocolo da nomeação do Presidente da Comissão Executiva. Tem 
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várias competências e o protocolo só diz uma das várias competências, que a câmara de Viseu fica com a 

responsabilidade de nomear a Comissão Executiva. Isto é excessivo desde já para abrir e para “estarmos 

todos no mesmo barco”.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

4. Discussão e votação da proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

respeitante ao ano de 2017 a liquidar em 2018.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto quatro da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Salienta que se mantêm os valores do ano transato.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de 

fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) respeitante ao ano de 2017 a liquidar em 

2018, esta foi aprovada com a seguinte votação:  

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

5. Discussão e votação da proposta de redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código 

do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, artigo 112.º-A.  
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto cinco da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Refere que se mantêm os apoios nos valores máximos permitidos por lei, 

referentes ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 e com 

o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, artigo 

112.º-A.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de 

redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de acordo com a Lei n.º 82-D/2014, de 31/12 

e com o aditamento do n. 13 ao art. 112.º do Código do IMI, e com a Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, 

artigo 112.º-A esta foi aprovada com a seguinte votação:  

Votos a favor: 26 (vinte e seis)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 26 (vinte e seis) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

6. Discussão e votação da proposta de fixação da participação variável no IRS/2017.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Salienta que a proposta em análise permite à Câmara Municipal arrecadar os 5% 

que a Administração Central lhe dá. Entende que quem paga IRS, é quem realmente o pode fazer.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  
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Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da proposta de fixação 

da participação variável no IRS/2017, esta foi aprovada com a seguinte votação:  

Votos a favor: 20 (vinte)  

Votos contra: 6 (seis)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 26 (vinte e seis) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por maioria.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

7. Discussão e votação da fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP).  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto sete da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Salienta que esta proposta é a mesma do ano anterior, referindo que é uma taxa 

de 0,25%, em que as empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público em local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da fixação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), esta foi aprovada com a seguinte votação:  

Votos a favor: 26 (vinte e seis)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 26 (vinte e seis) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  
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8. Discussão e votação do pedido de reconhecimento de Interesse Público Municipal, pela requente 

Regina Maria Sequeira Lopes, nos termos do Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas da exploração pecuária, sita no lugar de São Bento, Rãs, freguesia de 

Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto oito da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Explica que este ponto da Ordem de Trabalhos bem como os seguintes até ao 

ponto 13 decorrem dos pedidos de reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da exploração pecuária, que também já 

foram presentes e aprovados em sede de reunião do Órgão Executivo da Câmara Municipal.   

  

Inscrições: José António Figueiredo, Manuel Jorge Oliveira.  

  

José António Figueiredo: Começa por dizer que irá aprovar todos os Pedidos de Reconhecimento 

Público Municipal apresentados. De seguida interroga o Sr. Presidente da Câmara se estas construções 

foram feitas violando PDM de Sátão. De facto o objetivo é o emprego no concelho, mas pergunta se não 

se está a criar um precedente para no futuro esta situação ser recorrente, levando os interessados a fazer 

os aviários sem licenciamento violando o PDM esperando que a Lei depois lhes permita resolver a 

situação.  

  

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. deputado José António Figueiredo que de facto viola o PDM, 

mas esta Lei excecional, permitiu que havendo reconhecimento de Interesse Público Municipal, pode esta 

situação ser legalizada e resolvida. Diz ainda que estas construções foram construídas legalmente, 

sofrendo posteriormente um aumento de área, que necessitam desta Lei para serem resolvidas. Estas 

construções devem estar legais para poderem concorrer aos Fundos Comunitários.  

  

Manuel Jorge Oliveira: refere que conhece as pessoas proprietárias e dos postos de trabalho dos aviários 

que estão em discussão na Ordem de Trabalhos e seria uma injustiça não se apoiar quem quer trabalhar. 

No seu entender estes Pontos devem ser aprovados favoravelmente.  
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José António Figueiredo: Salienta que julga que ninguém nesta Assembleia Municipal irá inviabilizar 

estes pedidos, apenas solicitou um esclarecimento quanto a este assunto, que prontamente foi respondido 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Manuel Jorge Oliveira: Salienta que está plenamente de acordo com as palavras do Sr. deputado José 

António Figueiredo, as quais subscreve e não quis de modo algum beliscar a intervenção do mesmo.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

reconhecimento de Interesse Público Municipal, pela requente Regina Maria Sequeira Lopes, nos termos 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da exploração pecuária, sita no 

lugar de São Bento, Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa, e por deliberação fundamentada 

de acordo com a ata da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 04 de agosto de 2017, este foi 

aprovado com a seguinte votação:  

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

9. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do 

Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da exploração pecuária, 

Aviários do Corgo, Lda., sito em "Serra" ou "Corgo", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e 

Vila Longa.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto nove da Ordem de Trabalhos à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas da exploração pecuária, Aviários do Corgo, Lda., sito em "Serra" ou "Corgo", 
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Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa, e por deliberação fundamentada de acordo com a ata 

da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 04 de agosto de 2017, este foi aprovado com a seguinte 

votação:  

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

10. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, pelo 

requerente José Maria Gomes Júnior, nos termos do Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas da exploração pecuária, destinada a aviário, sito em "Relva" ou 

"Cabeçada", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto dez da Ordem de Trabalhos à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, pelo requerente José Maria Gomes Júnior, nos termos 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da exploração pecuária, destinada a 

aviário, sito em "Relva" ou "Cabeçada", Rãs, freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa, e por 

deliberação fundamentada de acordo com a ata da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 04 de 

agosto de 2017, este foi aprovado com a seguinte votação:  

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  
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Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

11. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da Quinta de Vilar – 

Unidade Produtiva de “Preparação de Fruta”, sita no lugar de Travancela, freguesia de São 

Miguel de Vila Boa.   

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto onze da Ordem de Trabalhos à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do Regime Excecional de Regularização das  

Atividades Económicas da Quinta de Vilar – Unidade Produtiva de “Preparação de Fruta”, sita no lugar 

de Travancela, freguesia de São Miguel de Vila Boa, e por deliberação fundamentada de acordo com a 

ata da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 07 de julho de 2017, este foi aprovado com a 

seguinte votação:  

Votos a favor: 24 (vinte e quatro)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 24 (vinte e quatro) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

12. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas da FRUEAT – “Secagem e 

Desidratação de Frutos e Produtos Agrícolas”, sita no lugar de Travancela, freguesia de São 

Miguel de Vila Boa.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto doze da Ordem de Trabalhos à discussão.  



13  

        
  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO  
  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do Regime Excecional de Regularização das  

Atividades Económicas da FRUEAT – “Secagem e Desidratação de Frutos e Produtos Agrícolas”, sita no 

lugar de Travancela, freguesia de São Miguel de Vila Boa, e por deliberação fundamentada de acordo 

com a ata da reunião de Câmara Municipal realizada no dia 07 de julho de 2017, este foi aprovado com a 

seguinte votação:  

Votos a favor: 24 (vinte e quatro)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 24 (vinte e quatro) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

13. Discussão e votação do pedido de Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos 

do Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas de Albuquerque & 

Albuquerque – Aviários, Lda. “Exploração Pecuária, destinada a um Centro de Seleção de 

Ovos”, sita no lugar de Rãs, União de Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto treze da Ordem de Trabalhos à discussão.  

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão do pedido de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, nos termos do Regime Excecional de Regularização das 

Atividades Económicas de Albuquerque & Albuquerque – Aviários, Lda. “Exploração Pecuária, 

destinada a um Centro de Seleção de Ovos”, sita no lugar de Rãs, União de Freguesias de Romãs, 

Decermilo e Vila Longa, e por deliberação fundamentada de acordo com a ata da reunião de Câmara 

Municipal realizada no dia 07 de julho de 2017, este foi aprovado com a seguinte votação:  
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Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

14. Discussão e votação da autorização de Dissolução da Associação de Municípios da Beira Alta e 

Douro Sul (AMBADS).  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto catorze da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Refere que esta Associação já foi criada há muitos anos à qual o Município de 

Sátão também pertence. Esta Associação nunca entrou em vigor. Assim o Tribunal de Contas solicitou 

aos municípios pertencentes a esta Associação para se pronunciarem sobre a Associação. Como esta 

nunca funcionou os municípios entenderam que seria benéfico dissolver a Associação e informar o 

Tribunal de Contas dessa mesma situação.   

  

Inscrições: Não há inscrições.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da autorização de 

Dissolução da Associação de Municípios da Beira Alta e Douro Sul (AMBADS), esta foi aprovada com 

a seguinte votação:  

Votos a favor: 25 (vinte e cinco)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por unanimidade.  

  

Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  
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A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

15. Apreciação e votação da Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca o ponto quinze da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Salienta que resolveram alterar a Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços 

do Município de Sátão mediante novas competências que virão para a Câmara Municipal e também 

porque entenderam que era necessário ajustar e aperfeiçoar essa mesma Estrutura Interna. Trata-se de 

manter as divisões de Unidade Intermédia de 2.º Grau e de criar mais quatro novas unidades orgânicas de 

3.º Grau.  

  

Inscrições: José António Figueiredo  

  

José António Figueiredo: Não lhe parece muito razoável que a três dias das eleições se altere a Estrutura 

Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão, sendo que esta alteração deveria ser realizada 

pela nova Câmara Municipal eleita.  

  

Presidente da Câmara: A Câmara Municipal está na plenitude das suas funções. Entendeu que deveria 

alterar a Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão. Se a nova Câmara 

Municipal e a nova Assembleia Municipal entenderem que esta alteração é incorreta, poderá alterá-la. A 

Câmara Municipal não pode parar, mesmo que haja eleições. Este é o seu entendimento.  

  

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a apreciação da Estrutura 

Interna e Organizativa dos Serviços do Município de Sátão e no seguimento da informação da reunião de 

Câmara Municipal realizada no dia 04 de agosto de 2017 (que se anexa a esta ata – anexo 1), esta foi 

aprovada com a seguinte votação:  

Votos a favor: 18 (dezoito)  

Votos contra: 7 (sete)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 25 (vinte e cinco) deputados na sala.  

Pelo que o documento foi aprovado por maioria.  
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Foi posta à votação a minuta sobre este ponto da Ordem de Trabalhos.  

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade.  

  

Declaração de voto do Sr. deputado Acácio Pinto: Lamenta que o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Sátão traga uma alteração à Estrutura Interna e Organizativa dos Serviços do Município 

de Sátão a três dias das eleições. Ou seja: quando o Presidente vai sair quer deixar a Câmara 

organizada para quem vem a seguir. Quem vem a seguir é que a deve organizar. Isto não faz nenhum 

sentido e portanto votei contra, objetivamente, não podia ser de outra maneira. A inteligência foi 

distribuída por todos por igual e portanto a minha capacidade de perceção daquilo que o Sr. Presidente 

diz não faz qualquer sentido.  

  

16. Informação sobre a Situação Financeira do Município. e  

17. Informação sobre a Atividade Municipal e outros assuntos de interesse 

concelhio.  

  

Presidente da Assembleia: Coloca os pontos dezasseis e dezassete da Ordem de Trabalhos à discussão, 

concedendo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.  

  

Presidente da Câmara: Informa a Assembleia Municipal da situação económica e financeira, efetuada 

por Vítor Campos & José Pereira – S.R.O.C., Lda., com referência ao período findo em 30 de junho de 

2017, é emitido nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03/09 e com base na 

Diretriz de Revisão/ Auditoria 873 – Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, da OROC.  

  

Inscrições: Paulo Almeida, José António Figueiredo, Rui Miguel Cabral, António Carlos Rodrigues, 

António José Carvalho  

  

Paulo Almeida: Congratula o executivo da Câmara Municipal pelo desempenho e dedicação que o 

mesmo teve ao longo dos anos.    

  

José António Figueiredo: Agradece os quatro anos pela função que desempenhou enquanto deputado 

da Assembleia Municipal a todos os presentes, e justifica que as suas intervenções ao longo dos anos 

foram em prol de Rio de Moinhos e do concelho de Sátão.  
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Rui Miguel Cabral: Relembra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que ainda existem luminárias, 

luzes Led, por colocar na Rua dos Eucaliptos e agradece aos presentes os 14 anos enquanto deputado da 

Assembleia Municipal, sentindo orgulho nas funções que desempenhou.  

  

António Carlos Rodrigues: Agradece a forma correta e democrática que todos os deputados tiveram ao 

desempenhar as suas funções na Assembleia Municipal, e reforça que a política é um confronto de ideias 

e não um confronto pessoal. Relembra algumas obras que foram concretizadas e outras que ainda não se 

realizaram, nomeadamente, o Eucalipto de Contige, que apesar de ter sido alvo de intervenção merecia 

outro destaque. Relembra a importância da cobertura para o Jardim de Infância e a falta de rede de 

internet na localidade de Contige através do Projeto Sátão Digital.   

  

Presidente da Assembleia: Agradece o privilégio em presidir a Assembleia Municipal, o contributo 

positivo que todos deram em prol do desenvolvimento do concelho de Sátão, à Sr.ª Dr.ª Silvina pelo 

grande auxílio, desejando a todos muitas felicidades.  

  

António José Carvalho: Agradece a forma cordial como decorreram todas as reuniões e a forma como 

a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal as presidiu, reconhece ao Sr. Presidente da Câmara a forma 

respeitosa e a cordialidade que sempre brindou os elementos da Junta de Freguesia de Sátão e agradece 

um último pedido que viu ser concretizado salientando que quando se trabalha em prol de uma Junta de 

Freguesia ou do Concelho de Sátão, se deve reconhecer o que de positivo foi realizado.    

  

Presidente da Câmara: Responde ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, Rui 

Miguel Cabral, justificando que algumas luminárias serão colocadas, e relembra a assinatura de um 

protocolo com a EDP, que se comprometem nos novos aumentos de rede, colocar luminárias Led. Caso 

não se verifique, através do Portugal 2020, poderá ser aproveitada uma candidatura direcionada à 

eficiência energética. Recorda a posição financeira fragilizada da Câmara Municipal de Sátão há 12 anos 

atrás, e esclarece que neste momento a situação financeira encontra-se estável mesmo com a realização 

de muitas obras que foram executadas quer na vila de Sátão, quer no Concelho de Sátão. Responde ao 

Sr. deputado António Carlos Rodrigues, relativamente à questão do Eucalipto de Contige, que a 

Arquiteta Paisagística da Câmara Municipal considerou que a melhor opção foram as intervenções 

realizadas. Em relação ao Projeto Sátão Digital, deve-se à má cobertura de rede no concelho de Sátão. 

Agradece à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal, e a todos os elementos da Assembleia Municipal, a 

forma exemplar como desempenharam as suas funções. Elogia a discussão de ideias positivas que se 
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debateram na Assembleia Municipal para o futuro do Concelho de Sátão, relembrando que foram 

criados cerca de 70 novos postos de trabalho no concelho de Sátão, diminuindo a taxa de desemprego.   

  

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e depois de terminada a discussão 

da Ordem de Trabalhos dá por encerrada a reunião às 10h50.  

A Presidente da Assembleia  

  

_________________________________________  

  

Os Secretários  

  

________________________________________  

  

  

_________________________________________   
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ANEXO 1  
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