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SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

ATA N.º 2/2018 

DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta minutos, 

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, Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto e pela segunda secretária, Rosa Maria dos 

Remédios Oliveira Pina, 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 do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 

2. Discussão e votação da ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do dia 28 de fevereiro de 

2018. 

3. Leitura de correspondência.  

 

III ORDEM DO DIA 

4. Tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

5. Apreciação e votação da Moção de Apoio ao “Movimento Pelo Interior – em nome da coesão”. 

6. Substituição da designação da cidadã Ana Filipa Paiva indigitada para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Sátão triénio 2017/2020. 

7. Delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia do Concelho: 

autorização de celebração de contratos interadministrativos e aprovação de minuta de contrato; 

autorização de celebração de acordos de execução e aprovação de minuta de contrato. 

8. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação e votação dos 

documentos de Prestação de Contas do ano de 2017. 

9. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2018. 
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10. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

11. 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 e 

trinta minutos. 

 

Vereadores da Câmara Municipal presentes: Alexandre Vaz, Fernando Gomes, Acácio Pinto, Paula 

Cardoso e António Caiado. 

Estiveram presentes: 

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

A 1.ª Secretária da Assembleia: Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto  

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

Os Membros: Sérgio Almeida Ferreira, João Paulo Figueiredo Mendes, José Carlos Moreira da Costa, 

Lisa de Almeida Marques, Luís Augusto Mateus do Quental, António Carlos Rodrigues, Isabel Maria 

Carvalho de Sousa, Eliseu Gomes Pimentel, Joaquim José Cruz Afonso Albuquerque, Arlindo Jorge 

Sousa Ferreira, Jorge Filipe Gomes Magalhães, João Luís Cid Correia de Carvalho, Carla Maria dos 

Anjos Almeida, Ana Cristina Conde Gonçalves. 

 

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

António Gomes de Sousa – Avelal, 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 Elisabete da Silva Bárbara, Armando José Ribeiro da Cunha, 

José Luís Correia de Almeida, Hélder José de Jesus Vaz, José Luís Mendonça Vaz, Presidente da Junta 

de Freguesia de Ferreira de Aves, tendo sido substituídos por Rui Manuel Correia Pina, António Pacheco 

Aguiar, Cristela Pereira da Costa Almeida, Adelino de Figueiredo Lopes e Hipólito de Jesus Reis, 

Secretário da Junta de Freguesia de Ferreira de Aves, respetivamente.  

 

Faltou o Sr. Olindo de Albuquerque Pimentel – Presidente da Junta de Freguesia de Romãs, Decermilo e 

Vila Longa, tendo apresentado justificação de falta. 
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I INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Manuel António Oliveira Pereira, residente em Aviújes, União de Freguesias de Berreiros, Cepões: 

Solicitou esclarecimentos quanto ao saneamento, no que concerne a descargas diretas de águas residuais, 

sem tratamento prévio, junto à estrada nacional n.º 229, na localidade de Pereiro, freguesia de Sátão e 

outra descarga na Ribeira do Seixal. Esclareceu que outrora era permitida a realização de descargas, com 

autorização de uma instituição nacional – a RH, com dois anos de licença. Entretanto esta instituição foi 

extinta, portanto perguntou quais as medidas que vão ser tomadas para fazer face a estas situações. A 

solução devia passar por construírem ETAR’s de qualidade, dizendo que não acontece no concelho de 

Sátão. Questionou também a deposição de placas de identificação do concelho de Sátão, junto à Pedreira 

da Maeira, num amontoado de lixo. 

 

Presidente da Assembleia: De acordo com o Regimento da Assembleia Municipal, os esclarecimentos 

serão prestados pela Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Esclareceu que quanto ao depósito de lixo na Maeira, de facto foram colocados 

no espaço referido, restos que por vezes a Câmara Municipal, quando faz intervenção em obras e 

caminhos, acumula no parque do Município e depois, em acordo com o proprietário daquele espaço foi lá 

colocado para encher uma vala. Mas esse material deveria ter sido mais acautelado, terem sido retiradas 

placas e materiais que não podem ser ali depositados. Foram alertados e foi feita uma intervenção. Nesse 

seguimento, foram novamente alertados pela SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente). 

De seguida, deslocaram-se ao local com essa autoridade e foi dito ao Município que era necessário retirar 

o material que ali se encontrava, depositando-o em lugares próprios, o que foi feito de imediato. Foram 

entregues a uma firma esses trabalhos, que colocou o material num espaço próprio para esse mesmo 

efeito. Disse que têm as guias do transporte dos camiões desse material para esse espaço. Foi comunicado 

à SEPNA que o material tinha sido retirado. Esta entidade deslocou-se ao local para confirmar e deu o 

espaço como estando correto. O assunto estava encerrado. Os funcionários do Município foram alertados 

para que, quando acontecessem estas situações, acautelarem o depósito desses materiais.  Espera que não 

volte a acontecer. Relativamente à estação elevatória no Pereiro e quanto à ETAR do Cigarral esclareceu 

o seguinte: parte da povoação do Pereiro e a zona do cruzamento também no Pereiro, não tem cota para 

que os efluentes venham para a ETAR do Cigarral onde são tratados. Por esse facto, existe uma estação 

de tratamento cujos efluentes, por bombagem, são lançados na conduta que faz toda aquela extensão da 

estrada que liga Pereiro a Pedrosas. Daí segue para a ETAR do Cigarral. Aquela estação elevatória 
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funciona bem. Mas quando há excesso, em alturas de chuva, em caso de avaria ou corte de corrente, pode 

haver uma anomalia. No entanto, a ETAR funciona bem e a Câmara Municipal tem um funcionário 

exclusivo que se dedica a verificar as ETAR’s de todo o concelho. Quanto à ETAR do Cigarrral, esta 

também funciona muito bem. Prevendo que este assunto fosse levantado nesta reunião, apresenta as 

análises a essa ETAR realizadas em fevereiro do corrente ano, pelo laboratório CESAB, que são muito 

satisfatórios e estão dentro dos parâmetros normais. Esclareceu ainda que todas as ETAR’s do concelho 

de Sátão estão legais. Se assim não fosse, as autoridades competentes chamariam à atenção do Município 

e puni-lo-iam. 

 

II ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão e votação do Regimento da Assembleia Municipal de Sátão. 

 

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

 

Inscrições: Luís Augusto Quental 

 

Luís Augusto Quental: O Grupo de Trabalho encarregue de analisar o Regimento da Assembleia 

Municipal de Sátão, e apreciar as questões suscitadas na reunião da referida Assembleia, realizada no 

mês de fevereiro, vem propor: “que se altere a redação no n.º 5 do artigo 9.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Sátão. Desta forma, esse artigo passaria a conter a seguinte redação: “As sessões da 

Assembleia Municipal serão realizadas, preferencialmente, em horário pós-laboral.” O Grupo de 

Trabalho considerou que nada mais haverá a ser alterado, e aprovou por maioria, as modificações aqui 

apresentadas. A aprovação deu-se por maioria e não por unanimidade, uma vez que apenas estiveram 

presentes na reunião do Grupo de Trabalho dois elementos do mesmo. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir, colocou a proposta apresentada 

para alteração do Regimento da Assembleia Municipal, tendo sido chumbada com: 

Votos a favor: 11 (onze) 

Votos contra: 18 (dezoito) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) membros na sala, pelo que o documento foi chumbado. 
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Presidente da Assembleia: Salientou que se mantém em vigor o atual Regimento da Assembleia 

Municipal de Sátão. 

 

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

fevereiro de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto dois da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Paulo Mendes 

 

Paulo Mendes: Sugere que a partir desta data, quanto aos votos contra deveriam vir referidos os nomes 

das pessoas que têm esse sentido de voto.  

 

Presidente da Assembleia: Disse que quem desejar que conste o seu nome no sentido de voto contra, 

deve fazê-lo imediatamente depois da votação, para que a ata reflita essa vontade.  

Não havendo mais ninguém para intervir colocou a ata da sessão ordinária da Assembleia Municipal do 

dia 28 de fevereiro de 2018 à votação, tendo sido aprovada com: 

Votos a favor: 27 (vinte e sete) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 2 (duas) 

Estavam presentes 29 (vinte e nove) membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 

 

3. Leitura de correspondência.  

 

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

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. 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

III ORDEM DO DIA 

 

4. Tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de Sátão. 

 

Presidente da Assembleia: Como na última reunião da Assembleia Municipal não tomaram posse todos 

os elementos que fazem parte do Conselho Municipal de Segurança de Sátão os mesmos foram 

novamente convocados. Agradeceu a presença de todos e solicitou a leitura da adenda à ata de Tomada 

de Posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança de 28/02/2018. Estes tomaram posse 

perante a Mesa Assembleia Municipal de Sátão, presidida pela Dr.ª Eugénia Maria de Oliveira Duarte, 

primeira secretária Maria de Lurdes Albuquerque de Frias Pinto e segunda secretária Dr.ª Rosa Maria dos 

Remédios Oliveira Pina. Compareceram para, em conformidade com o artigo 9.º da Lei n.º 33/98, de 18 

de julho, na atual redação, e após a verificação da identidade, se proceder à tomada de posse do Conselho 

Municipal de Segurança, os seguintes cidadãos: 

Comandante do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Mangualde – Hugo de 

Albuquerque Neves Campos; 

Representante da Educação: Albano Soares Aguiar. 

 

Verificada a conformidade formal do processo, a Mesa da Assembleia Municipal declarou-os investidos 

nas suas funções. 

 

Não estiveram presentes os seguintes cidadãos, que tomarão posse na próxima sessão ordinária da 

Assembleia Municipal: 

Delegado Sindical concelhio afeto à UGT –Silvino Fernandes Vieira; 

Representante do Partido Social Democrata: Armando José Ribeiro da Cunha; 

 

5. Apreciação e votação da Moção de Apoio ao “Movimento Pelo Interior – em nome da 

coesão”. 

 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

7 

Presidente da Assembleia: Referiu que foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal de 

Sátão uma Moção de Apoio ao “Movimento Pelo Interior – em nome da coesão”, que a seguir se 

transcreve: 

“MOÇÃO DE APOIO AO “MOVIMENTO PELO INTERIOR – EM NOME DA COESÃO” 

O “Movimento pelo Interior – em nome da coesão” pretende contribuir, nos próximos 12 anos, para a 

criação de políticas públicas que contrariem ou atenuem alguns dos problemas estruturais das regiões 

de baixa densidade. 

Portugal, com repercussões mais sentidas no Interior do país, enfrenta hoje três graves problemas 

estruturais: a dívida pública, a quebra demográfica e os desequilíbrios territoriais. A estes, temos, 

inevitavelmente, de acrescentar o flagelo dos incêndios do ano passado que veio fustigar uma grande 

área dos concelhos do Interior, com nefastos prejuízos para as pessoas, as empresas e a floresta. 

Vivemos, pois, num território penalizado pela atual conjuntura. 

O “Movimento pelo Interior” criará, certamente, impacto na ideologia política nacional e acreditamos 

que se venha, inclusivamente, a sentir na Europa. Constatamos que a nossa realidade não é sentida e 

tem vindo a ser ignorada.  

 Porém, não é o momento de apontar o dedo e imputar responsabilidades.  

Antes sim, é o momento de clamar por uma vontade combativa de lutar por um país mais harmonioso na 

distribuição de pessoas e recursos.  

Por isso, acreditamos vivamente na oportunidade que este Movimento vem trazer, na expectativa de que 

seja uma forma de repor justiça, de trazer esperança e de elevar uma voz que dite medidas adequadas a 

esta nossa realidade, fomentando o debate e a partilha de problemas com o único foco – o de combater 

um presente marcado por graves pressões demográficas e desequilíbrios territoriais. 

O país carece de sustentabilidade das políticas e das ações, em que a coesão social e territorial terá de 

ser uma prioridade a pôr em prática e deixar de ser palavras vãs, escritas ou proferidas em discursos, 

relatórios e palestras.  

Portugal precisa, portanto, de um fôlego que venha a devolver a justiça, a igualdade e a integração de 

todos os portugueses no projeto de desenvolvimento de âmbito nacional, em que a unidade se 

sobreponha à atual bipolaridade. 

Assim, a mesa da Assembleia Municipal de Sátão propõe que esta Assembleia delibere no sentido de 

apoiar o “Movimento pelo Interior- Em nome da Coesão” e adira a este movimento e assim apresentar 

os seus contributos através dos meios já colocados ao dispor.  

A Mesa da Assembleia Municipal de Sátão” 
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Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita apreciação da Moção de Apoio ao 

“Movimento Pelo Interior – em nome da coesão”, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 28 (vinte e oito) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 1 (uma) 

Estavam presentes 29 deputados na sala, pelo que o documento foi aprovado por maioria. 

 

6. Substituição da designação da cidadã Ana Filipa Paiva indigitada para integrar a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão triénio 2017/2020. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o Ponto seis da Ordem de Trabalhos à discussão e explicou que a 

Assembleia Municipal tomou conhecimento que a cidadã Ana Filipa Paiva, designada por esta 

Assembleia, como está a exercer funções no programa RLIS, é incompatível com a sua participação 

como membro da CPCJ, por conflito de interesses. Deste modo, referiu que a mesma deve ser 

substituída, solicitando aos grupos e partidos representados nesta Assembleia Municipal se têm algum 

nome para a respetiva substituição. 

 

Inscrições: Eliseu Pimentel, António Carlos Rodrigues, Luís Augusto Quental. 

 

Eliseu Pimentel: O Partido Social Democrata apresentou o nome de Flávia Raquel Freitas Moita. 

 

António Carlos Rodrigues: O Grupo de Cidadãos Pela Nossa Terra apresentou o nome de Ana Paula 

Frias Silva. 

 

Luís Augusto Quental: Falou novamente do rigor dos nomes dos elencados para esta Comissão. Disse 

que se inventam nomes, sem se saber quem são as pessoas, qual o perfil, qual o curso académico. Referiu 

ainda que as substituições dos membros da Assembleia Municipal estão a ser banalizadas, pois as pessoas 

em quem os cidadãos votaram não estão cá e estão a ser substituídas por outras. Referiu que é um 

desvirtuar da democracia.  
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Presidente da Assembleia: Referiu que não estão a colocar em causa a qualidade da pessoa indicada 

para integrar CPCJ; esta situação de incompatibilidade surgiu posteriormente à indicação do seu nome. 

Certamente que quem apresenta os nomes sabe quem são estas pessoas. 

De seguida referiu que a votação será realizada por escrutínio secreto e disse que o nome apresentado 

pelo Sr. Eliseu Pimentel, será a Lista A e o nome apresentado pelo Sr. António Carlos Rodrigues será a 

Lista B. Na substituição da designação da cidadã Ana Filipa Paiva indigitada para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Sátão triénio 2017/2020, foi designada Flávia Raquel Freitas Moita 

para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão, triénio 2017/2020, com a seguinte 

votação:  

Lista A: 17 (dezassete) 

Lista B: 10 (dez) 

Votos brancos: 2 (dois) 

Estavam presentes 29 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 com uma abstenção e vinte e oito votos a favor. 

 

7. Delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia do Concelho: 

autorização de celebração de contratos interadministrativos e aprovação de minuta de 

contrato; autorização de celebração de acordos de execução e aprovação de minuta de 

contrato. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Referiu que é do conhecimento público que a lei permite que sejam 

estabelecidos contratos interadministrativos entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, de modo 

a que determinadas obras, de determinadas importâncias sejam pagas pela Câmara Municipal, mas esta 

faça a delegação nas juntas de freguesia. Nesse sentido, os Srs. Presidentes de junta de freguesia foram 

contactados, foram vistos vários locais para realização de obras e na proporção que lhes cabe, decidiu-se 

a atribuição de um determinado valor pelas mesmas, até perfazer o montante atribuído a cada junta de 

freguesia equitativamente.  
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Informa que tem à disposição de todos os membros presentes as minutas dos contratos 

interadministrativos para consulta, bem como os acordos de execução. Este ano houve um aumento de 

20% nos acordos de execução em relação ao ano anterior. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir colocou o ponto sete à votação. Feita a 

discussão da delegação de Competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia do Concelho: 

autorização de celebração de contratos interadministrativos e aprovação de minuta de contrato; 

autorização de celebração de acordos de execução e aprovação de minuta de contrato, esta foi aprovada 

com a seguinte votação:  

Votos a favor: 28 (vinte e oito)  

Votos contra: 0 (zero)  

Abstenções: 0 (zero)  

Estavam presentes 28 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. 

 

8. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação e votação 

dos documentos de Prestação de Contas do ano de 2017. 

 

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

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Iniciou a sua intervenção dizendo o Inventário dos Direitos e Obrigações do 

Município esteve ao dispor. A Prestação de Contas foi enviada através de um CD a todos os senhores 

deputados e também aos representantes dos partidos e grupos políticos nesta Assembleia Municipal, 

bem como à Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal sendo que estes também receberam o documento 

em papel. Refere que está presente o técnico da Câmara Municipal, Dr. Domingos Rodrigues, Chefe da 

Unidade Financeira da Câmara Municipal, para ajudar a responder às questões que possam surgir. 
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Termina dizendo que está disponível para responder a qualquer dúvida ou questão que possa surgir por 

parte dos membros da Assembleia Municipal. 

 

Dr. Domingos Rodrigues (Chefe da Unidade Financeira da Câmara Municipal): Iniciou a sua 

intervenção, apresentando a Prestação de Contas e explicando os valores que são apresentados, bem 

como as medidas que têm vindo a ser tomadas, no período em análise. Explicou a evolução dos 

orçamentos e a sua execução. 

 

Inscrições: Luís Augusto Quental, António Carlos Rodrigues 

 

Luís Augusto Quental: Iniciou a sua intervenção dizendo que Planalto Beirão, a CIMVDL, entre outros, 

é a colocação de gente conhecida dos partidos políticos que não fazem nada e que ganham muito. Disse 

que provavelmente vão ser aumentados os poderes nas câmaras municipais e consequentemente haverá 

um aumento dos salários. Referiu que verificou que a maior junta representativa do Concelho, que é a do 

Sátão é das que recebe menos dinheiro, enquanto quem contribui é a população do Sátão. Esta situação 

deixa-lhe muitas dúvidas. 

 

António Carlos Rodrigues: Perguntou porque houve um aumento das despesas no Executivo da Câmara 

Municipal. Referiu ainda que não existe um acautelamento dos processos em que a Câmara Municipal é 

réu em Tribunal, nomeadamente a Avipina. Solicita um esclarecimento quanto a este processo. 

 

Presidente da Câmara: Quanto ao processo da Avipina referiu que a Câmara Municipal, em seu 

entender, não tem nada a ver com o mesmo. Mas a Avipina, uma firma da localidade de Coucão, 

freguesia de Sátão, instaurou este processo contra a Câmara Municipal e contra a Junta de Freguesia de 

S. Miguel Vila Boa. Correm os termos no Tribunal Administrativo e diz respeito a área de implantação 

de um aviário, mas a Câmara Municipal não está preocupada, pois os argumentos apresentados pela 

firma não são válidos. Relativamente ao ligeiro aumento da despesa com o Órgão Executivo, explica que 

numa outra rubrica uma diminuição da despesa. Explica que passou a haver mais um vereador, mas 

deixou de haver um chefe de gabinete, os salários não são os mesmos, daí o respetivo aumento. Disse 

ainda que no seu caso pessoal, desde maio de 2016 altura em que se aposentou, não recebeu qualquer 

salário da Câmara Municipal, apenas auferiu as senhas de presença nas reuniões. Atualmente abdicou da 

sua reforma e aufere o salário de Presidente de Câmara Municipal. 
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Presidente da Assembleia: Não havendo mais ninguém para intervir e feita a apreciação do inventário 

dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e apreciação dos documentos de Prestação de Contas do ano 

de 2017, estes foram aprovados com a seguinte votação: 

Votos a favor: 19 (dezanove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 10 (dez) 

Estavam presentes 29 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. 

 

9. Discussão e votação da 1.ª Revisão Orçamental do ano de 2018. 

 

Presidente da Assembleia: Colocou o ponto nove da Ordem de Trabalhos à discussão, concedendo a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Presidente da Câmara: Salientou que este é um procedimento habitual, sendo que o Orçamento é 

aprovado em outubro ou novembro (depende se é ou não ano de eleições) e nessa altura desconhece-se 

qual o saldo da gerência de 2017. Daí este procedimento, que é a necessidade de integrar o saldo de um 

ano no Orçamento do ano seguinte. Daí terem introduzido essas verbas do ano transato em algumas 

rubricas. Salientou a necessidade de investir em algumas vias de comunicação que são fundamentais bem 

como o coletor de Rãs. Essencialmente, foi para estas obras que as verbas foram canalizadas. 

 

Inscrições: Não há inscrições. 

 

Presidente da Assembleia: Não havendo ninguém para intervir e feita a discussão da 1.ª Revisão 

Orçamental do ano de 2018, esta foi aprovada com a seguinte votação: 

Votos a favor: 29 (vinte e nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Estavam presentes 29 membros na sala, pelo que o documento foi aprovado por unanimidade. 

 

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



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

13 

A minuta foi lida, votada e aprovada por unanimidade. 

 

10. Informação sobre a Situação Financeira do Município. 

e 

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

 

Presidente da Assembleia: Colocou os pontos dez e onze da Ordem de Trabalhos à discussão. 

 

Inscrições: Jorge Magalhães, António Carlos Rodrigues, Luís Augusto Quental, António José Carvalho, 

Lisa Marques, Joaquim José Albuquerque. 

 

Jorge Magalhães: Referiu-se à reunião do Conselho Municipal de Segurança realizada no dia 12 de abril 

de 2018, porque estiveram presentes o Sr. Comandante da GNR e o Sr. Prof. Albano Aguiar, que ainda 

não tinham tomado posse perante a Assembleia Municipal. Assim, questionou a legalidade da situação. 

 

António Carlos Rodrigues: Iniciou a sua intervenção dizendo que assistiram na data de hoje a uma 

situação preocupante, ou seja, tiveram um cidadão a fiscalizar a Câmara Municipal. Foi admitido pelo Sr. 

Presidente da Câmara Municipal que a Câmara cometeu uma ilegalidade, ou seja, depositou lixo de 

forma ilegal e foi retirado esse lixo, porque um cidadão alertou a Câmara. Na sua opinião há uma 

inversão de papéis, porque devia ser a Câmara a dar o exemplo e a ter um papel fiscalizador. Quanto às 

ETAR’s, também perceberam que as mesmas têm debilidades ou não funcionam; tiveram um caso de um 

cidadão que alertou para o facto dos dejetos do Sátão estarem a ser enviados para uma freguesia contígua 

ao concelho de Sátão, a situação de Rãs, continuam a ter uma cisterna que vai despejar os resíduos na 

estrada EN 229 em Muxós que aproveita um determinado declive com uma tampa. Se a Câmara 

Municipal tem ETAR’s deve despejar os resíduos nas mesmas, para terem o respetivo tratamento. De 

seguida, diz que teve conhecimento que a Câmara Municipal está a tentar expropriar alguns terrenos 

junto à Zona Industrial da Ucha. Pergunta porque é que continuam a ter um Parque Empresarial onde foi 

feito um investimento avultado, sem qualquer empresa.  

 

Luís Augusto Quental: Referiu que gostava de ouvir propostas que melhorassem o concelho de Sátão: 

ter emprego, construir fábricas, apoio, pequenas e médias empresas. Se o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal pedir, dar-lhe-á uma opinião do que pensa. Disse que não se deve criticar apenas por criticar. 

Referiu ainda que reparou na apresentação da Prestação de Contas investimentos com a Pesca no valor de 
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cerca de 20.000,00€ (vinte mil euros); assim, referiu que se devia ter cuidado com o rio em Sátão e se 

aproveitasse o mesmo, repovoando-o embelezando-o, criando algo para os jovens, apostando no turismo 

local.  

 

António José Carvalho: Referiu que o 25 de abril deveria ter sido assinalado pela Câmara Municipal de 

Sátão à semelhança do que fez na comemoração dos 40 anos. Disse que deveria ser prestada homenagem 

nesta Assembleia Municipal à Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, que tem 

sido uma referência distrital no âmbito do Futsal, nos últimos anos. É de elementar justiça que esta 

homenagem seja feita, pois é o terceiro ano consecutivo que esta Associação se sagra campeã. 

Congratulou-se com os atletas, dirigentes, equipa técnica, bem como com o concelho de Sátão, pois é 

mais uma referência do desporto concelhio. É igualmente campeã em título da super taça da Associação 

de Futebol de Viseu. É um feito que não deveria passar despercebido a esta Assembleia Municipal. 

Relembra ainda a morosidade da conclusão das obras na Quinta das Vigárias, situação que tem sido 

questionada por vários habitantes pelo transtorno que causa aos mesmos. Relembra de seguida a 

excessiva velocidade dos condutores na Rua Principal de Samorim, na Rua Principal da Cruz e na Rua 

Principal de Vila Cova. Entendem que é urgente a colocação de lombas redutoras de velocidade, que 

poderá obstar a que surjam naqueles locais algumas consequências mais trágicas. Os veículos 

motorizados podem encontrar utentes mais desprotegidos, pois funcionam instituições de ensino junto a 

estes locais. Pergunta para quando são implementadas. Por fim, referiu que vários órgãos de 

comunicação social publicaram recentemente notícias sobre o Índice de Transparência Municipal, que é 

produzido desde o ano de 2013. Trata-se de uma avaliação anual da informação de interesse público que 

é disponibilizada nas páginas da Internet dos 308 municípios de todo o país. Essa informação abarca sete 

áreas distintas, entre as quais: a relação com a sociedade, a transparência na contratação pública, a 

transparência económica financeira e a transparência na área do urbanismo. Perguntou se a Autarquia 

está atenta ou preocupada, tendo em conta que desceu neste Índice de Transparência Municipal oitenta e 

uma posições, entre os anos de 2016 e 2017, ocupando em 2016 a posição cento e dezanove e neste 

momento ocupa a posição duzentos. Entende que esta descida está relacionada com fatores importantes; é 

um resultado de entidades de reconhecido crédito a nível nacional, nomeadamente universidades. Quais 

as medidas e alterações a implementar para alterar esta imagem da Autarquia que constituiu uma descida 

tão acentuada neste Índice. Por último disse que se tem assistido neste mandato, a vários nomes que são 

colocados à discussão, nomeadamente nesta data, quanto à representante para a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Satão, e não tem havido lugar a mínima discussão. Relembrou a Sr.ª Presidente da 

Assembleia Municipal que, por exemplo no início do mandato anterior, várias vezes dava tempo para os 



       
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SÁTÃO 
 

15 

respetivos grupos representados na Assembleia Municipal reunirem e chegarem a um consenso. A Lei, 

no que diz respeito a esta pessoa que estão hoje a indicar e que não conhece, refere que devem ser quatro 

pessoas designadas pela Assembleia Municipal, de entre cidadãos eleitores, com especiais conhecimentos 

ou capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo. Pergunta se alguém 

conscientemente votou hoje este nome, sabendo que esta pessoa – independentemente de qualquer 

questão pessoal, pois nem sequer a conhece – tem de facto especiais conhecimentos ou capacidades para 

intervir na área das crianças e jovens em perigo. Ninguém tem essa noção. Quem apresentou essa pessoa 

devia tê-la apresentado minimamente, porque ao votarem estão a ser responsabilizados por essa 

designação.  

 

Presidente da Assembleia: Respondeu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sátão que foram 

apresentados dois nomes e não apenas um nome para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Sátão. Salientou ainda que os grupos representados nesta Assembleia Municipal se tinham 

interesse em reunir poderiam tê-lo solicitado, mas não o fizeram. Sendo um ponto da Ordem de 

Trabalhos, os grupos poderiam ter reunido previamente. Muitas vezes há pessoas que são idóneas e que 

depois se verifica que realmente não o são; o facto de terem uma licenciatura e que tenham uma profissão 

específica na área das crianças não quer dizer que essas pessoas são as mais indicadas para pertencer à 

CPCJ. Só com o desenrolar do trabalho é que se vê, se de facto, a pessoa é ou não dedicada e competente. 

Esclareceu que, quanto ao relembrar o mérito e enaltecer nesta Assembleia Municipal à Associação 

Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, concordou plenamente, dizendo que na próxima 

reunião terá essa situação em atenção.  

 

Lisa Marques: Disse que quando analisou a Situação Financeira do Município reparou nos subsídios que 

são atribuídos. Assim, solicita um esclarecimento se existe algum regulamento de atribuição de subsídios. 

Quanto às lombas redutoras de velocidade, salienta a necessidade de se colocarem no troço que liga a 

povoação de Ladário a Travancela, em São Miguel de Vila Boa. 

 

Joaquim José Albuquerque: Quanto ao Centro de Saúde de Sátão, solicitou ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal qual foi a resposta da ARS Centro. De seguida, diz que no Barro Branco em tempo de 

chuva, como não existem valetas, o piso fica com muita água. Solicita que as valetas sejam realizadas.  
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Luís Augusto Quental: Propõe à Mesa da Assembleia Municipal um enviar de saúde ao Sr. Armando 

Cunha, que está a passar por um momento difícil. Mesmo que não se concorde com ele, e que não se 

goste da pessoa, ele fez obra. Da sua parte pessoal deseja-lhe saúde. 

 

Presidente da Câmara: Começou por responder ao Sr. Jorge Magalhães dizendo o Sr. Comandante da 

GNR e o Sr. Prof. Albano Aguiar realmente estivem presentes na reunião do Conselho Municipal de 

Segurança realizada no dia 12 de abril de 2018, mas estavam como convidados e não como membros 

efetivos. De seguida responde ao Sr. António Carlos Rodrigues referindo que a Câmara Municipal não 

depositou lixo na Maeira. Explicou que existia lá um espaço com necessidade de atulhamento e a Câmara 

Municipal colocou nesse espaço – de acordo com o proprietário - sobrantes que tinham no estaleiro da 

Câmara Municipal. Não houve foi o cuidado de fazer uma seleção prévia desses sobrantes; foram 

alertados pelo CEPNA, corrigiram o erro cometido, foram fiscalizados novamente pelo CEPNA e 

atualmente a situação está sanada. Os sobrantes foram colocados no local devido, transportados por uma 

firma credenciada. O Sr. Manuel Pereira, que interveio no Ponto de Intervenção do Público desta 

Assembleia Municipal, teve uma boa atitude em alertar para esse facto, mas realmente o assunto já está 

devidamente resolvido e ultrapassado. Em relação às ETAR’s, existe uma estação elevatória na 

localidade do Pereiro que funciona bem e que é transportada para a ETAR do Cigarral, que também tem 

um bom funcionamento. Quanto às Rãs, não existe nenhuma ETAR, existem fossas. E o tratamento das 

fossas é diferente das ETAR’s. Pelo facto de funcionarem mal, a Câmara Municipal tem um projeto que 

ainda não foi implementado porque o assunto está em Tribunal. O tubo que consta nas fotografias 

apresentadas pelo Sr. Manuel Pereira não é um tubo de descarga, porque uma fossa não tem descarga. É 

o canalizar das águas sobrantes colocando-as a uma determinada distância. A origem da notícia não foi 

bem acautelada, mas por vezes há interesse em noticiar o que chama atenção. Disse ainda que quando a 

notícia surgiu, a fotografia que constava era da ETAR do Sátão e não da Rãs, daí se pode constatar a falta 

de rigor. Há também uma fotografia de efluentes que estavam naquela zona, consequentes da água das 

chuvas, que os arrastaram. A Câmara Municipal está atenta à situação de Rãs, Decermilo e Douro Calvo 

e quer substituir aquelas fossas por ETAR’s. Estão a aguardar pela decisão do Tribunal, que esperam que 

seja célere. Num caminho em Contige, na curva das Canas para Muxós há uma ETAR, daí descarregarem 

nessa conduta. Quanto aos terrenos na Ucha, não estão a tentar expropriar os mesmos, mas sim a tentar 

negociar, pois é a maneira mais fácil. Precisam desse terreno, porque junto a esses terrenos existe uma 

zona industrial e há interesse em proporcionar às empresas que existem ou a quem se quiser implantar, 

que haja terrenos disponíveis. Do lado direito da sucata aí existente, vai surgir uma empresa de moldes. 

Quanto à intervenção do Sr. Luís Augusto Quental registou a sua preocupação em relação ao rio e é um 
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facto que se deve ter essa preocupação, todos devem fiscalizar o ambiente e não apenas a Câmara 

Municipal. Responde ao Sr. Presidente da junta de freguesia de Sátão que, quanto ao 25 de abril, regista 

essa importância, referindo que a Câmara Municipal limitou-se a fazer o lançamento de uma salva de 

morteiros. Mas a própria Junta de Freguesia poderia ter também assinalado. Concorda com o facto de se 

destacar o mérito da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos, situação também 

já referida pela Sr.ª Presidente da Assembleia Municipal. Quanto à Quinta das Vigárias o que se tem 

passado não é normal e a Câmara Municipal está preocupada com essa situação, tendo já realizado várias 

diligências no sentido da obra terminar mais rapidamente. O grande problema que se tem verificado foi a 

frequência das chuvas intensas que se fizeram sentir no andamento das obras, que atrasaram as mesmas. 

Salientou ainda que tudo o que está feito nessa obra, já está liquidado. Quanto às lombas redutoras de 

velocidade já abordaram com uma firma a colocação em Samorim, Cruz, Vila Cova, Sequeiros e na 

Quinta das Vigárias. Quanto ao Índice de Transparência Municipal este tem a ver com a disponibilidade 

de dados por parte da Câmara Municipal na sua página da Internet. Nesse seguimento, já reuniu com os 

trabalhadores do Gabinete de Informática da Câmara Municipal dizendo-lhes que devem colocar na 

página da Internet esses dados relacionados com os serviços existentes. Espera que para o ano subam no 

ranking. Respondeu à Sr.ª Lisa Marques referindo que não existe nenhum regulamento de atribuição de 

subsídios, mas estes são analisados e decididos em reunião do Órgão Executivo. De seguida, disse ao Sr. 

Joaquim José Albuquerque que, indiretamente, foi chamado para o problema do Centro de Saúde e no 

seguimento dessa situação teve uma reunião com o Sr. Coordenador Dr. Jorge Toste. Usando os dados 

que lhe forneceu solicitou ao Sr. Coordenador do ACES e a Coimbra, dando-lhe conhecimento dessa 

situação, ainda que a Câmara Municipal não tivesse responsabilidade para a situação que estava a 

acontecer. Foi dito que iriam ser levadas a cabo obras ainda este ano e que estava previsto um 

investimento no Centro de Saúde de cerca de 120.000,00€ (cento e vinte mil euros). A Câmara Municipal 

empenhou-se em alertar para este problema. Quanto ao Barro Branco, realmente existe o problema 

apontado, mas diz que têm intenção em fazer a ligação da Quinta da Miusã ao Bairro do Barro Branco, 

que irá minimizar a situação. Mas como houve um problema com um dos proprietários de um desses 

terrenos, estão a tentar ultrapassá-lo. Quanto ao afundamento de valetas, nesse local não é fácil de se 

realizar. Por último, explicou os motivos que levaram ao cancelamento da reunião de Assembleia 

Municipal extraordinária por causa da constituição das Águas de Viseu. Disse que, depois das reuniões 

de trabalho havidas com os oito municípios envolvidos esta constituição tem sofrido avanços e recuos. 

Aguardam que haja uma reunião onde seja assumido o compromisso de pertencer à empresa Águas de 

Viseu. 
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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 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 


