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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE 

 

ATA N.º 7/2017 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE 

 

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas nove horas e trinta 

minutos, reuniu, no Salão Nobre do Município de Sátão, a Assembleia Municipal de Sátão, em sessão 

extraordinária, sob a presidência da sua Presidente, Eugénia Maria de Oliveira Duarte, coadjuvada pela 

primeira secretária, Carla Maria dos Anjos Almeida e pela segunda secretária, Rosa Maria dos Remédios 

Oliveira Pina, para tratar dos assuntos constantes da Convocatória, com a seguinte ORDEM DE 

TRABALHOS 

 

I ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (2018 a 2021) - ano financeiro 

2018. 

2. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2018. 

3. Discussão e votação da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal - assunção de compromissos plurianuais - Orçamento para o ano de 2018.  

4. Discussão e votação das despesas de representação dos cargos de direção intermédia de 2.º grau, 

de acordo com a proposta aprovada na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 14/12/2017. 

 

II INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Presidente da Assembleia: Após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião pelas nove horas e 

trinta minutos. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Acácio Pinto, Paula Cardoso, António Caiado 

Estiveram presentes: 
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A Presidente da Assembleia: Eugénia Maria de Oliveira Duarte 

A 1.ª Secretária da Assembleia: Carla Maria dos Anjos Almeida  

A 2.ª Secretária da Assembleia: Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pina  

Os Membros: Maria Elisabete da Silva Bárbara, Sérgio Almeida Ferreira, João Paulo Figueiredo 

Mendes, Armando José Ribeiro da Cunha, José Carlos Moreira da Costa, Hélder José de Jesus Vaz, Luís 

Augusto Mateus do Quental, João Luís Cid Correia de Carvalho, António Carlos Rodrigues, Isabel Maria 

Carvalho de Sousa, Eliseu Gomes Pimentel, Arlindo Jorge Sousa Ferreira, Jorge Filipe Gomes 

Magalhães, Ana Cristina Conde Gonçalves, José Luís Correia de Almeida. 

 

Os Presidentes das Juntas de Freguesia: Luís Fernando Dias Figueiredo – Águas Boas e Forles, 

António Gomes de Sousa – Avelal, Olindo de Albuquerque Pimentel – Romãs Decermilo e Vila Longa, 

José Luís Mendonça Vaz – Ferreira de Aves, Agostinho Machado Rodrigues – Mioma, Hélder Alexandre 

Almeida Baptista – Rio de Moinhos, Paulo Jorge Correia Almeida – São Miguel de Vila Boa, António 

José Filipe Carvalho – Sátão, João Pedro Lopes de Almeida Loureiro Salvador – Silvã de Cima. 

 

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

Municipal, verificou-se a ausência de Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto, tendo sido substituída 

por Adelino de Figueiredo Lopes.  

 

Faltaram os seguintes senhores: Lisa de Almeida Marques e Joaquim José Cruz Afonso Albuquerque, 

tendo a primeira apresentado justificação de falta.  

 

Como a 1.ª Secretária da Assembleia Municipal faltou, a Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal 

solicitou à Sr.ª Carla Maria dos Anjos Almeida para ocupar o lugar de 1.ª Secretária da Assembleia 

Municipal. 

 

O eleito José Luís Correia de Almeida esteve presente nesta data pela primeira vez, neste mandato 

autárquico, na reunião da Assembleia Municipal, tomando assim a respetiva posse.  Como tal, conforme 

referido na Ata da Instalação da Assembleia Municipal do dia 24 de outubro de 2017, foi verificada a 

identidade e legitimidade do eleito, nos termos do n.º 3, do artigo 44.º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, alterada pela Lei nº 67/2007, de 

31 de dezembro, pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro e pela lei nº75/2013, de 12 de setembro. 
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I ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano (2018 a 2021) - ano 

financeiro 2018. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios. 

 

Presidente da Câmara: Começa por analisar os diversos documentos que consubstanciam o Orçamento 

e as Grandes Opções do Plano (2018 a 2021) - ano financeiro 2018, da Autarquia de Sátão, fazendo uma 

breve explanação dos documentos e das razões que levaram à sua elaboração e conteúdo. O Sr. Dr. 

Domingos Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira da Autarquia de Sátão, explicou 

tecnicamente o documento em discussão e elucidou a Assembleia Municipal sobre algumas dúvidas 

específicas relativas a verbas e rubricas inscritas no Orçamento de 2018. 

 

Inscrições: Luís Augusto Quental, António José Carvalho, Armando Cunha, João Paulo Mendes 

 

Luís Augusto Quental: Na análise ao Orçamento verificou que a Câmara dá um subsídio aos dois 

maiores clubes de futebol do Concelho e quem leva o dinheiro são os seniores, que são de fora do 

Concelho. As crianças que pretendem jogar no futebol ainda têm de pagar. Deve haver mais rigor na 

atribuição dos subsídios. Apresenta algumas questões técnicas e pergunta se a regra de equilíbrio 

orçamental está vertida neste Orçamento.  

 

Domingos Rodrigues, Dirigente de 3.º Grau da Unidade Financeira da Autarquia de Sátão: 

Esclareceu as questões técnicas apresentadas por Luís Augusto Quental e disse que a regra de equilíbrio 

orçamental está bem realizada, de acordo com a legislação em vigor.  

 

António José Carvalho: Começa sua intervenção dizendo que, como representante da Junta de 

Freguesia de Sátão, relativamente ao Orçamento apresentado, deixa três aspetos que consideram 

fundamentais: o primeiro diz respeito a um elogio que querem prestar ao Executivo relativamente ao 

aumento de 20% da verba dos acordos de execução, que permite aumentar essa capacidade no que diz 

respeito às limpezas, embora não seja muitas vezes significativo. De seguida, apresenta dois aspetos que 
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são completamente aleatórios, isto é: recentemente foi levada a cabo uma reunião entre o Executivo da 

Câmara Municipal e os Executivos das juntas de freguesia, reunião na qual – à semelhança de anos 

anteriores – foi solicitado as obras a incluir no Orçamento Camarário. Todas as freguesias assim o 

efetuaram. Não está, obviamente, a chamar à atenção de qualquer junta de freguesia, antes pelo contrário, 

mas entendem que, de facto, todo e qualquer orçamento como uma diretriz objetiva e concreta, devia ser 

financeiramente o mais estável e equitativo, o que não é o caso. Foram solicitadas obras a todos os 

executivos e todos eles desejaram ver vertidos neste Orçamento nalguns casos, quatro, cinco e seis obras 

que seriam fundamentais nas suas freguesias. Realmente vê vertido neste Orçamento – e muito bem – 

obras que foram solicitadas por executivos das juntas de freguesia na sua totalidade. Mas deixa o seu 

espanto e indignação pelo facto de que à Junta de Freguesia de Sátão, nesse âmbito, foram atribuídos 

20.000,00€ (vinte mil euros) para duas, das cinco obras que solicitou. E a freguesia “a”, bastante menos 

populosa 85.000,00€ (oitenta e cinco mil euros), outra 175.000,00€ (cento e setenta e cinco mil euros) e 

outra 355.000,00€ (trezentos e cinquenta e cinco mil euros). Esta situação é de facto aleatória e gera 

bastante indignação, não ao Executivo da Junta de Freguesia de Sátão, mas às pessoas que habitam na 

freguesia de Sátão. Por não ser justo e ser bastante aleatório entende votar contra este Orçamento. É 

ótimo que se ajudem todas as juntas de freguesia, mas não com este caráter aleatório, que não contribui 

para a harmonia e desenvolvimento do Concelho que todos querem. O segundo aspeto que os faz criticar 

veemente este Orçamento é algo que já foi aqui aflorado, no que diz respeito às transferências correntes 

para as freguesias. Refere-se a 240.000,00€ (duzentos e quarenta mil euros) dos quais 150.000,00€ (cento 

e cinquenta mil euros) dizem respeito a uma alínea que depende do caráter aleatório de quem a concede. 

Respeita a espaços não públicos, mas essa decisão compete ao Executivo Camarário e não tem qualquer 

tipo de gestão planeada. Se as juntas de freguesia soubessem quais eram critérios de atribuição, todos 

estariam em posição de igualdade. Como isso não acontece entendem que é de facto aleatório. Das duas 

obras que foram solicitação do Executivo da Junta de Freguesia de Sátão, são orçadas cada uma em 

10.000,00€ (dez mil euros) e uma delas já faz parte do Orçamento Camarário desde o ano de 2013, 

consecutivamente. Gostava que o Sr. Presidente da Câmara Municipal reconsiderasse este caráter 

aleatório, com o qual não concordam, pois em seu entendimento é desproporcional.  

 

Armando Cunha: Começa a sua intervenção dando conhecimento – como elemento integrante da 

Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão 

– que o orçamento dessa Assembleia Intermunicipal foi aprovado. Referiu ainda que as reuniões são 

rotativas, sendo que a próxima será realizada em Sátão. Disse ainda que as reuniões são públicas, ou seja, 

se algum elemento da Assembleia Municipal de Sátão quiser assistir, poderá fazê-lo. Cingindo-se ao 
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Orçamento em análise, referiu que viu que existe alguma verba para sinalização; é da sua preocupação 

bem como de vários habitantes da zona da Rua Vila da Igreja e Rua dos Combatentes a velocidade de 

algumas viaturas, concretamente dos camiões que ali circulam. Devia limitar-se nessa zona a velocidade, 

até porque existe também um Centro de Dia. O apoio às instituições de ação social tem uma verba muito 

pequena; deve-se trabalhar para que esta verba aumente. Devia-se estudar uma solução que a verba que 

as instituições recebem seja em função das contas do ano anterior. Neste momento as instituições ligadas 

à ação social no concelho de Sátão representam mais de cento e cinquenta postos de trabalho o que 

constitui um peso muito significativo. Neste aspeto, as transferências para as freguesias, totalizam quase 

meio milhão de euros. O que pede à Câmara Municipal – porque todos os presidentes de junta de 

freguesia o merecem – é que quando forem assinados os protocolos, que seja um ato público, porque é 

muito bom dar a conhecer este investimento que a Câmara Municipal realiza, quer seja nas obras, na 

limpeza das ruas, pois é um investimento muito significativo. Isto já é feito por outras câmaras 

municipais. Salienta que esta situação já é defendida por si há vários anos. De seguida, diz que no 

concelho de Sátão deviam evitar que qualquer aldeia tivesse rua sem saída, devendo-se encontrar uma 

saída para as mesmas. Recorda por exemplo na aldeia do Pereiro que está nestas circunstâncias. Se for 

possível concluir a ligação rotunda-Lar-Pereiro seria extremamente importante e mais seguro. De 

seguida, salienta a importância do Santuário de N.º Sr. Caminhos pela vertente religiosa e pela vertente 

turística no que concerne a Praia do Trabulo. Diz que a Câmara Municipal deveria desenvolver esforços 

para criar melhores acessos e mais estacionamentos. Salienta também a importância de se regular e 

aumentar o estacionamento na Loja do Cidadão. Esta é uma obra bem conseguida onde se poderia até 

estudar a possibilidade em se colocar nesse espaço, outrora Capela, o Santo Aleixo que fazia parte da 

mesma. Seria uma forma de dignificar o Santo, que neste momento está completamente abandonado. 

Refere que por todo o Concelho devem ser limpas as valetas e bermas, pois é extremamente necessário. 

De seguida, salienta que a conclusão das obras no Estádio na vila de Sátão foi de extrema importância. 

Diz que as obras na Quinta das Vigárias têm avançado e, sendo muito importantes, era benéfico que 

fossem rapidamente concluídas. Quanto à compra da cisterna para o combate aos incêndios mencionada 

no Orçamento em análise, é de extrema importância, porque todos os meios são poucos, numa situação 

de incêndio. Termina a sua intervenção dizendo que existe uma verba no Orçamento para expropriações 

referente à EN229 de ligação Sátão-Viseu, e a atual estrada não tem condições para servir os 

automobilistas. 

 

João Paulo Mendes: apresenta a sua declaração de voto relativamente a este ponto da Ordem de 

Trabalhos, que a seguir se transcreve:  
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“Analisando o orçamento que nos é apresentado verifica-se desde logo que, quando este devia refletir 

objetivos concretos de desenvolvimento, o mesmo nada mais nos apresenta que um plano com um 

conjunto de obras e ações que não se encontram alinhadas com qualquer estratégia de desenvolvimento 

sustentado para o município. 

Apesar deste documento, no seu preâmbulo, definir três objetivos estratégicos: coesão social, coesão 

territorial e crescimento sustentado, estes objetivos não são posteriormente sustentados pelas ações que 

constam das Grandes Opções do Plano e do Plano Plurianual de Investimento em análise. 

Quanto à analise concreta das GOP e PPI entendo que estes documentos  

tem lacunas muito importantes nas seguintes áreas: 

Criação de emprego 

Verifica-se uma dificuldade na captação de empresas a instalar na nova zona empresarial motivada 

essencialmente por inação do município ou por constrangimentos por ele não resolvidos. 

As acessibilidades continuam relegadas para segundo plano como se pode confirmar pela 

calendarização da ligação da EN 329 à EN229. 

Nesta área temos, obrigatoriamente, que ser criativos e não nos acomodarmos à espera que com um 

acordo com a AIRV ou com umas campanhas promocionais nos tragam investimentos para o Sátão. 

Isenção de impostos Municipais, embora devam existir, não são também suficientes. 

Neste orçamento falta estratégia de atuação para tentar reverter esta situação. Pode e deve ser feito 

mais 

A título de exemplo: 

- deviam ser equacionadas formas de conceder apoios a microempresas; 

- devia ser criada uma incubadora de empresas no parque empresarial; 

-  devia ser dada prioridade ao financiamento de pequenos projetos inovadores através de protocolos 

com as escolas de gestão, economia e engenharia; 

- e porque não encetar contactos com alguns participantes da recentemente realizada “websumit”? Há 

com certeza grandes ideias de projetos inovadores à espera de uma oportunidade para nascer e crescer. 

Gestão e valorização do património florestal 

Nesta área não se vê nenhum tipo de investimento estruturante para o sector. 

Se é certo que os municípios têm uma área de atuação limitada também é certo que com imaginação o 

município pode servir como elemento de ignição para projetos de investimento neste âmbito. 

Para além disso pode e deve ser também um elemento “comburente” do processo de gestão florestal. 

Este orçamento mostra um total desprezo pela nossa floresta. 

Acão social 
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Quanto ao apoio às famílias carenciadas, à existência de bairros sem condições mínimas de 

habitabilidade e à habitação social, falta uma estratégia séria e eficaz que vá de encontroo às reais 

necessidades do concelho nesta matéria. 

80.000 euros para habitação social, 3.000 para apoio a famílias desfavorecidas e 10.000 para promover 

a inclusão social parece-me até uma manifesta falta de respeito por quem realmente necessita destes 

apoios. 

Distribuição de água para consumo humano 

O problema das secas severas não é novo, é cíclico. Basta analisar os dados pluviométricos dos últimos 

anos e vamos encontrar várias situações idênticas às que ocorreram este ano. 

O município apresenta nesta rubrica a construção de um açude no Vouga. Parece pouco. Aliás o açude 

só resolve algum problema se chover. Se não chover ficamos na mesma. 

Parte da solução do problema da falta de água passa, obrigatoriamente, por uma gestão eficiente e 

racional da água. 

E relativamente a esta questão, da gestão eficiente da água, e para percebermos que é um assunto muito 

preocupante, importa analisarmos dados da ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos, no concelho de Sátão que nos indicam que são captados por ano 715.437m3 de água no nosso 

concelho. 

Desses 715.000m3/ano só 342.000m3 são faturados. 

Os outros 373.000m3 não são faturados, ou seja mais de metade da água captada no nosso concelho não 

é faturada pela Câmara. 

De acordo com dados da mesma entidade a Câmara de Sátão assume como perdas reais 175.000 

m3/ano. 

Uma análise exageradamente otimista destes valores diz-nos que em cada ano a Câmara deixa que 

desapareçam 175.000m3 de água.  

São 175 milhões de litros por ano de água que é captada mas que se perde pelo caminho e nunca chega 

às nossas torneiras. 

Mas se fizermos uma análise mais realista poderemos estar a falar de um desperdício anual na ordem 

dos 373.000m3/ano (373 milhões de litros). 

Atendendo a que pelos dados do consumo autorizado o concelho consome por ano qualquer coisa como 

396.000m3/ano a água que se desperdiça em cada ano que passa seria suficiente para abastecer o 

concelho durante 11 meses. 
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Traduzindo, vimos este ano o abastecimento a certa altura ser efetuados por transporte rodoviário para 

a ETA quando, matematicamente, se não se verificasse este desperdiço, a água que tínhamos em agosto 

seria suficiente para se ter evitado esta solução. 

É preocupante que perante estes factos o presente plano não contemple a implantação de nenhum 

sistema de gestão da água para consumo nem estejam previstas medidas concretas e eficazes nesta 

matéria. 

Questões gerais 

Outro especto preocupante neste documento é que o valor das receitas parece exageradamente 

empolado. Não podemos nem devemos fazer um planeamento de ações contando com verbas que não 

estão devidamente asseguradas como é o caso em análise. 

Pelos dados apresentados e quando cruzados pode estimar-se que estão previstas receitas oriundas de 

programas de financiamento (PRODER, FEDER e 2020) que se sabe de antemão que não vão ser 

recebidas. 

O Orçamento prevê uma receita de 5.000.000 euros nesta conta mas somando todas as 

ações/investimentos constantes das GOP chegamos a um montante de 4.000.000. 

Quando contamos com verbas que não estão garantidas isso leva-nos a incluir ações no plano que não 

vão poder ser executadas por falta de financiamento. 

Dessa forma, do conjunto de ações planeadas sabemos que só algumas poderão via a ser executadas. 

A questão coloca-se, nesta fase da análise, em quais as ações que vão ser executadas e as que não vão 

ser. 

E isso vai depender apenas e só de uma decisão do executivo sem que obviamente este órgão se 

pronuncie sobre, por exemplo, a definição das prioridades em função das disponibilidades. 

Ao aprovarmos este orçamento estamos a passar um cheque em branco ao executivo. 

E mais do que isso não estamos, como membros eleitos de uma Assembleia Municipal, a cumprir o dever 

de fiscalização que nos compete. 

Em face do exposto voto contra o presente Orçamento e Grandes Opções do Plano (2018 a 2021).” 

 

Presidente de Câmara: Responde ao Sr. Luís Augusto Quental referindo que realmente os subsídios 

atribuídos ao Futebol são um pouco avultados, mas as equipas jovens são todas comparticipadas. Já 

foram realizadas reuniões com o Clube já se esclareceram com os pais que a Câmara Municipal apoia 

todas as camadas jovens. Os subsídios atribuídos ao desporto no Concelho são distribuídos pelas 

seguintes associações: Clube Recreativo de Ferreira de Aves, Associação Desportiva de Sátão, Futsal de 

Rio de Moinhos e Futsal Carbelrio. 
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Responde ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão que o aumento de 20% da verba dos acordos 

de execução é o que a Câmara Municipal entendeu que seria possível. Quanto às obras, salienta que se 

deve entender que a freguesia de Sátão é constituída pela Vila e pelas suas aldeias. O facto de não 

aparecerem todas obras que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, na reunião que solicitou, não quer 

dizer que na freguesia de Sátão não se vá fazer investimento. É aonde se faz o maior investimento, 

porque as obras que a Câmara Municipal vai executar, integradas no PARU (Planos de Ação de 

Regeneração Urbana) não são todas pagas pela comparticipação; há uma parte que a Câmara Municipal 

tem de suportar. Por exemplo, os passeios que vão ser feitos em Sátão, a Alameda, as obras na antiga 

Escola Primária, o saneamento em Contige que deverá ser iniciada no início de 2018. A ligação de 

Contige-Coucão vão ver se é executada este ano. Quanto à alínea J, é uma verba que tem vindo a ser 

contemplada em Orçamento e não é atribuída a critério do Presidente da Câmara Municipal, mas sim do 

Órgão Executivo. De seguida, responde ao Sr. Armando Cunha referido que de facto é importante tentar 

diminuir a velocidade dos automobilistas de veículos pesados nas duas ruas focadas. Disse que esta 

situação será resolvida definitivamente quando for realizado o desvio do trânsito de veículos pesados 

para a ligação da rotunda das Oliveiras à EN229, que espera que se faça no ano de 2018. A 

comparticipação às associações de ação social é realizada de diversas formas: através da comparticipação 

de viaturas ao serviço das mesmas, apoio à construção dos lares, entre outros. Na aldeia do Pereiro existe 

a dificuldade em entrar e sair da mesma, mas atendendo ao número de casas lá existente, a rua apontada é 

útil, mas não é indispensável. A estrada de acesso ao Santuário de Nosso Senhor dos Caminhos é uma 

obra para concretizar. Quanto ao estacionamento na Loja de Cidadão, o Largo de São Bernardo pode 

perfeitamente ser utilizado, pois as pessoas não podem pensar que devem colocar as viaturas junto à 

porta dos espaços públicos. No entanto, ainda está a ser equacionada a possibilidade de criar um 

estacionamento com limite de tempo entre a Biblioteca Municipal e a Loja de Cidadão. A limpeza das 

valetas tem de ser realizada e sê-lo-á já no mês de janeiro. O estádio de Sátão está concluído e a 

funcionar. As obras na Quinta das Vigárias continuam e provavelmente no início do ano de 2018 serão 

concluídas. A cisterna para os incêndios consta de um pedido da Freguesia de Águas Boas e Forles. 

Quanto à Estrada EN229, sempre que há um meio de comunicação que permite chegar mais longe, faz 

sempre referência para a importância desta estrada, assim como todo o Órgão Executivo, pois há uma 

vontade unânime em que esta via sofra as obras que estão protocoladas e prometidas há vários anos pelos 

sucessivos Governos. Responde ao Sr. João Paulo Mendes referindo que tem a sua própria opinião 

fundamentada, respeitando-a, mas não concorda com ela em vários aspetos. Quanto à captação de 

emprego, o Sátão não pode competir com outros concelhos melhor situados geograficamente, por 
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estarem perto de grandes vias de comunicação e por isso captam facilmente grandes empresas. No 

entanto, o Sátão tem preocupação neste sentido; espera que o ano de 2018 seja o nascer de várias 

empresas na Zona Empresarial. No início do ano, a Câmara Municipal irá implementar um regulamento 

de incentivos fiscais, nomeadamente no que concerne o IMI e a isenção das taxas urbanísticas, estando já 

inexistente a Taxa de Derrama. Todos têm de lutar e criar incentivos para que as empresas venham para o 

Sátão. A acessibilidade à Zona Empresarial será concretizada com a ligação à EN229, atrás referida. A 

incubadora de empresas também faz parte das aspirações da Câmara Municipal e irá funcionar após obras 

na antiga Escola Primária de Sátão, onde irá posteriormente funcionar.  Quanto ao património florestal 

estão a aguardar a reforma florestal e é evidente que a Câmara Municipal, assumirá a sua quota-parte 

nesta reforma florestal. Quanto a funcionários, a Câmara Municipal ficará dotada dos mesmos que 

possam dar cumprimento a essa reforma. Não vai ser fácil, mas deve existir empenho nesta área. No que 

respeita à ação social a Câmara Municipal candidatou-se, através do IHRU (Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana), à construção da 1.ª fase da habitação social; quanto à 2.ª fase o IHRU terminou 

com as candidaturas. Mas, para além, disso tem havido muita dificuldade com a localização da habitação 

social, relativa às pessoas de etnia cigana. Quanto à água, esta é realmente um problema grave, não só 

para o Sátão, mas também para grande parte dos concelhos do interior. É evidente que o açude só tem 

água se esta cair, mas o açude é para uma reserva com uma determinada capacidade. Vários estudos estão 

a ser realizados para reserva da água, pois o problema da falta de água tem sido enfrentado com coragem. 

Quanto às perdas de água mencionadas, é um facto O concelho de Sátão está na média do estudo feito 

pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos). Não é fácil controlar o consumo 

da água, mas a partir do ano de 2018 essa situação vai mudar, de acordo com o respetivo Regulamento. 

As igrejas, as IPSS (instituições particulares de solidariedade social) não pagam a água. Mas a ERSAR 

obriga a que até os fontanários públicos tenham um contador, não para que essa água seja paga, mas para 

que seja controlada. No que respeita às IPSS e igrejas a Câmara Municipal irá também adotar medidas já 

em 2018. No que respeita às obras comparticipadas, as mesmas são pagas e só depois é que os fundos são 

transferidos para o Município de acordo com a percentagem aprovada. 

 

Luís Augusto Quental: Salienta que sabe que são atribuídas verbas às camadas jovens, mas deveria de 

haver uma vigilância para que não fosse cobrado dinheiro aos pais, para que o clube não use esse 

dinheiro e ainda o dinheiro dos pais para subsidiar os seniores. Referindo-se às acessibilidades às zonas 

empresariais, salienta que a captação de empresas não tem nada a ver com os acessos às mesmas, tem a 

ver com as condições que são criadas. Santiago de Besteiros tem piores acessos do que o Sátão. O patrão 

da Habidecor tentou abrir aqui uma empresa que iria empregar cento e sessenta pessoas e foi convidado a 
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ir para outro sítio, porque ia mexer no tecido social e ia pagar mais vinte e cinco euros que o ordenado 

mínimo. Isto não é do tempo do atual Presidente da Câmara Municipal, mas são estas observações 

pertinentes que devem ser feitas. Não é verdade que os acessos sejam uma parte importante. Quanto à 

informação que detém da Zona Empresarial é que irão instalar-se já duas empresas: a Frueat e uma casa 

de pneus, que não vão criar postos de emprego. Uma, porque a produção já excede o local que é a Frueat 

e precisa de outro local; a outra empresa que se deslocaliza, que é a casa de pneus, mas vai manter os 

mesmos empregos. 

 

Presidente de Câmara: Salienta que respeita a opinião do Sr. Luís Augusto Quental, mas não concorda 

com a mesma, porque, em seu entender, as acessibilidades também contribuem para a fixação ou não das 

empresas. Esclarece ainda que a empresa Frueat não vai para a Zona Empresarial; veio para o Sátão 

como sede e o mesmo irá acontecer com a Quinta da Vilar, o que é benéfico para o Concelho. Esta 

empresa tem a ver com a produção de fruta; enquanto a Frueat é outra empresa que consome a fruta de 

Quinta de Vilar, alguma do concelho de Armamar, entre outros, e transforma-a. Estas duas empresas, ao 

mudarem a sua sede para o Sátão, beneficiam da isenção da Taxa de Derrama bem como do apoio da 

Câmara Municipal para se poderem expandir. A casa de pneus é de um jovem da localidade de Travasso, 

freguesia de São Miguel de Vila Boa, que possui duas casas de pneus: uma Lisboa e outra no Travasso. 

Ao fazer a sua sede na Zona Empresarial e ao construir na mesma vai retirar as instalações do Travasso e 

vai também trazer as instalações de Lisboa, o que é benéfico para o concelho de Sátão. 

 

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

das Grandes Opções do Plano (2018 a 2021) - ano financeiro 2018, estes foram aprovados com a 

seguinte votação: 

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos contra: 2 (dois) 

Abstenções: 7 (sete) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) membros 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. 
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António Carlos Rodrigues: Apresenta uma Declaração de Voto do Grupo de Cidadãos Pela Nossa 

Terra, subscrita por sete membros, que a seguir se transcreve:  

“Ao analisarmos o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2018, constatámos que não existem 

alterações de fundo à linha estratégica até aqui prosseguida. 

As questões sociais, de educação e saúde – áreas críticas na nossa sociedade e no nosso meio, às quais a 

autarquia deve conceder especial atenção -, não constituem uma opção estratégica deste executivo. 

Entendemos que algumas das obras elencadas não serão passíveis de concretização, até pelo montante 

que lhes foi atribuído para o efeito. 

Acresce ainda o facto de as acessibilidades e o incentivo à criação de empregos, fatores fundamentais 

para o desenvolvimento do concelho, não serem colocados no centro da agenda de investimentos 

autárquicos. 

A agricultura, a floresta e o ambiente, setores predominantes do nosso concelho, são relegados para 

segundo plano, não lhes conferindo este orçamento a importância que os mesmos representam para a 

economia local. 

A área da cultura, de extrema importância para o desenvolvimento dos territórios, está suborçamentada, 

não havendo desenvolvimento de projetos culturais e artísticos que promovam o património e o 

território. 

Atendendo aos factos agora enunciados, somos pela abstenção face ao orçamento apresentado.” 

 

2. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2018. 

 

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

 

Inscrições: João Paulo Mendes, António Carlos Rodrigues, José Luís Vaz, António José Carvalho 

 

João Paulo Mendes: Começa a sua intervenção colocando uma questão quanto ao Mapa de Pessoal 

apresentado, que, aparentemente envolve a criação de vinte e sete novos lugares, mas não contempla a 

contratação de um arquiteto. Pergunta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal se este Mapa resulta de um 

levantamento de diagnóstico e de necessidades em termos de recursos humanos da Autarquia. Ou se 

existem outros objetivos na apresentação deste Mapa de Pessoal.  

 

António Carlos Rodrigues: Começa por dizer que é sempre complicado discutir o Mapa do Pessoal, 

porque é uma estratégia do Executivo e terá a ver com os objetivos que querem definir. No entanto, 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

13 

relembra que a uma determinada altura, com o anterior Presidente de Câmara Municipal, houve uma 

grande discussão relativamente a um engenheiro agrícola, que era fundamental na estratégia da Câmara 

Municipal, engenheiro que passados seis meses abandonou o Quadro de Pessoal e até ao momento não 

foi colmatada a vaga. Faz referência a uma área que considera fundamental e que não está vertida no 

Quadro, que é a da Cultura. 

 

Presidente da Câmara: Começa por responder ao Sr. João Paulo Mendes que de facto o Quadro de 

Pessoal não contempla nenhum arquiteto, porque é entendimento da Câmara Municipal que este lugar 

não é indispensável. Diz ainda que no entendimento da Câmara Municipal, este Quadro de Pessoal 

contempla as necessidades da Autarquia. De seguida, diz ao Sr. António Carlos Rodrigues que 

relativamente ao engenheiro de agricultura a necessidade sentida outrora, teve a ver com a 

implementação do Gabinete de Agricultura, que está em funcionamento. Está a decorrer o concurso para 

um engenheiro florestal, que não é o mesmo, mas irá ter também a parte da agricultura. Quanto à Cultura 

está decorrer a contratação de um técnico ligado à biblioteca com licenciatura em História, e que irá ficar 

ligado à parte da Cultura.  

 

João Paulo Mendes: Diz que colocou essas questões ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, porque 

necessitava dessa resposta para tomar a sua decisão e acabou de a tomar, pois irá votar contra o Mapa de 

Pessoal, porque o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse que o arquiteto não consta do Quadro porque 

“não é indispensável”, segundo o entendimento da Câmara Municipal. E disse ainda que o mapa 

apresentado partiu de um estudo de diagnóstico das necessidades do Município. Para justificar o seu voto 

contra, faz referência a dois artigos da Lei n.º 40/2015 que “Estabelece a qualificação profissional 

exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos…”, em que no n.º2 do artigo 

10º é dito “Os projetos de arquitetura são elaborados por arquitetos com inscrição válida na Ordem dos 

Arquitetos.” E no artigo 5º é referido “Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 

176/98, de 3 de julho, no que respeita ao projeto de arquitetura, a Administração Pública e os donos de 

obra pública dotam os seus quadros de funcionários e trabalhadores com qualificação adequada para 

apreciar e analisar um projeto no âmbito de uma obra sujeita a licenciamento...”. Ou seja, a Câmara 

Municipal está em incumprimento. O Quadro de Pessoal é feito com base numa decisão da Câmara 

Municipal, mas a partir do momento em que é proposto à Assembleia Municipal um Quadro de Pessoal 

que não respeita uma Lei, não resta alternativa se não votar contra o mesmo. 
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José Luís Vaz: Depois de ouvir as intervenções que o antecederam ficou com uma dúvida, porque o Sr. 

João Paulo Mendes disse que no Quadro de Pessoal não existe nenhum arquiteto, situação confirmada 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Mas, de facto consta o lugar de um arquiteto paisagista. 

 

Presidente da Câmara: Refere que é diferente um arquiteto de um arquiteto paisagista. 

 

José Luís Vaz: Manifesta interesse em saber qual a diferença entre arquiteto de um arquiteto paisagista. 

 

Presidente da Câmara: Um arquiteto está apenas ligado a projetos de obras e um arquiteto paisagista 

está mais ligado a projetos de gestão e preservação de espaços livres. 

 

José Luís Vaz: Salienta que não ficou esclarecido, porque julgava que ambos poderiam fazer projetos de 

obras. De seguida, faz referência à intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão no Ponto 

Anterior em que o mesmo se refere às juntas de freguesia a, b ou c e diz que preferia que ele tivesse 

chamado as juntas de freguesia em questão pelo seu nome. Salienta ainda que constam algumas obras 

que têm como referência nomes de aldeias de Ferreira de Aves, mas que na realidade não pertencem a 

essa Freguesia. Espera que não tenha confundido pelo facto de ter o nome de uma aldeia de Ferreira de 

Aves, quando na realidade nem um metro tem nessa Freguesia.  

 

António José Carvalho: Refere que intervém novamente apenas para elucidar o Sr. Presidente da Junta 

de Freguesia de Ferreira de Aves, de que não alocou nenhuma dessas obras nos referenciais monetários 

que apontou. Só se referiu às obras que foram solicitadas nessa reunião e preparação do Orçamento. 

Obviamente, se assim fosse, a diferença seria astronómica. Entendeu não mencionar as freguesias, 

porque não está em causa a freguesia a, b ou c; entende que está em representação da freguesia de Sátão e 

que deve lutar pelos seus interesses e não está contra ninguém. Está a lutar pelo Sátão, por exemplo pela 

construção dos muros circundantes à ACREDIPE nas Pedrosas que ficaram de lado e que já estavam 

planeados há imenso tempo e também, por exemplo, a ligação de Vila Cova a Samorim que também foi 

solicitada por este Executivo e que ficou também de fora. Não falou contra nenhuma freguesia, mas sim a 

favor da freguesia de Sátão. 

 

Presidente da Câmara: Esclarece o Sr. João Paulo Mendes do seguinte: de facto, os projetos para dar 

entrada na Divisão de Urbanismo têm de ser assinados por arquitetos, mas depois, a apreciação pode ser 

realizada por engenheiros. Existe um parecer nesse sentido, que permite que os projetos possam ser 
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apreciados por engenheiros, que poderá ser facultado numa próxima reunião. Há muitas câmaras que não 

têm arquitetos e uma delas é o Sátão, que não iria cometer uma ilegalidade nesse sentido.  

 

João Paulo Mendes: Refere que o seu sentido de voto vai no seguimento de uma Lei que apresentou e 

que desconhece que tenha sido revogada ou alterada; assim, solicita que o parecer mencionado pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal seja nesta data apresentado, para ver se é vinculativo ou não. 

Presidente da Câmara: Não vinha preparado para a dúvida que surgiu agora pelo Sr. João Paulo 

Mendes e um pouco fora do âmbito da Ordem de Trabalhos, por isso, fornecer-lho-á numa próxima 

reunião. 

 

António Carlos Rodrigues: Intervém novamente, fazendo referência a um trabalho de alunos do curso 

de Turismo do Instituto Politécnico de Viseu, onde, numa análise SWOT, são é referido um ponto fraco 

em que diz “falta de resposta por parte da Câmara Municipal aos pedidos de informação feitos pelo grupo 

e falta de mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento correto das políticas de turismo”. Ou seja, um 

técnico de história numa biblioteca nunca poderá fazer o trabalho de um técnico de turismo.  

 

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

Pessoal para 2018, este foi aprovado com a seguinte votação: 

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos contra: 1 (um) 

Abstenções: 8 (oito) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) membros 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. 

 

3. Discussão e votação da autorização genérica para dispensa de autorização prévia da 

Assembleia Municipal - assunção de compromissos plurianuais - Orçamento para o ano de 

2018.  
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Presidente da Assembleia: Coloca o ponto três da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios. 

 

Presidente da Câmara: Coloca-se à disposição para explicação de alguma dúvida que possa surgir. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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

genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal - assunção de compromissos 

plurianuais - Orçamento para o ano de 2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 28 (vinte e oito) membros 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. 

 

4. Discussão e votação das despesas de representação dos cargos de direção intermédia de 2.º 

grau, de acordo com a proposta aprovada na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 

14/12/2017. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para alguns esclarecimentos prévios. 

 

Presidente da Câmara: Explica que os Chefes de Divisão, os Vereadores em Regime de Permanência e 

o Presidente da Câmara Municipal têm direito a despesas de representação, conferida pela Lei. Quanto 

aos Chefes de Divisão a atribuição destas despesas de representação necessita da aprovação dos Órgãos 

Executivo e Deliberativo do Município. No caso concreto e, segundo informação dos Recursos Humanos, 

é uma quantia de 194,80€ (cento e noventa e quatro euros e oitenta cêntimos) a atribuir mensalmente. 

 

Inscrições: José Luís Vaz, Sérgio Ferreira 
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José Luís Vaz: No seguimento da explicação do Sr. Presidente da Câmara Municipal, diz que os Chefes 

de Divisão não tem direito a estas despesas de representação, apenas têm direito se a Câmara e 

Assembleia Municipal autorizarem as mesmas. Os Chefes de Divisão têm direito quando realmente 

representam o serviço. Por vezes, temos serviços centralizados do Estado numa determinada cidade que 

são chefiados por um Chefe de Divisão. Esse Chefe de Divisão representa a entidade máxima daquele 

serviço e tem despesas inerentes diretamente a esse cargo. Nas autarquias locais deixam esse poder à 

Câmara Municipal sancionado depois pela Assembleia Municipal. Na Câmara de Sátão, segundo o Mapa 

de Pessoal existem três Chefes de Divisão que não representam a Câmara Municipal em lado nenhum. 

Mais do que isso representa a Presidente da Assembleia e não tem direito a despesas de representação, 

bem como todos os membros da Assembleia Municipal, e os Srs. Vereadores em Regime de Não 

Permanência. Vai votar contra esta atribuição; há dez anos que os trabalhadores do Município não 

progridem e têm ordenados muito baixos, presidentes de junta de freguesia que pouco mais recebem que 

este valor das despesas de representação; na sua opinião é imoral e injusto atribuir-se este complemento 

de salário, para a pessoa que mais ganha neste Município, como funcionário. Já são privilegiados por 

terem o ordenado mais alto do Município e depois ainda lhe querem atribuir cerca de mais duzentos 

euros por mês. Então, podiam fazer como faz a Assembleia Municipal de Lisboa, que atribui um carro 

com motorista à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal ou então atribuir a todos os membros da 

Assembleia Municipal despesas de representação e aos Srs. Vereadores em Regime de Não Permanência. 

Eventualmente terão esse poder de atribuição. É óbvio que não está a propor esta situação, o que quer 

dizer é que não se deve pagar aquilo que é uma injustiça, quando existem trabalhadores a ganhar 

ordenado mínimo e outros trabalhadores que não progridem há dez anos. De seguida, para que as pessoas 

possam ter mais liberdade na presente votação, porque poderão estar envolvidos nomes de pessoas 

conhecidas, sugere à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal que esta votação se realize por escrutínio 

secreto.  

 

Sérgio Ferreira: Dirige-se ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, perguntando se a Lei expressa que os 

Dirigentes Intermédios de 3.º Grau não têm direito às Despesas de Representação, porque têm isenção de 

horário. Questiona se a Lei diz isso taxativamente. 

 

Presidente da Câmara: Responde que atualmente existe apenas um Chefe de Divisão que tem direito a 

despesas de Representação se a Câmara Municipal assim o entender e se depois a Assembleia Municipal 
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aceitar. Quanto ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal em Regime de Permanência, a Lei 

confere-lhes automaticamente o direito às despesas de representação.  

 

 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a discussão das despesas de 

representação dos cargos de direção intermédia de 2.º grau, de acordo com a proposta aprovada na 

reunião de Câmara Municipal realizada no dia 14/12/2017, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 21 (vinte e um) 

Votos contra: 3 (três) 

Abstenções: 3 (três) 

Estavam presentes 27 (vinte e sete) membros 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. 

 

II INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

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 12h00. 

  

 

A Presidente da Assembleia 

 

_________________________________________ 

 

As Secretárias 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


